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1. УВОД 
 
Школски програм чине сви садржаји, процеси и активности који имају за циљ остваривање образовно-
васпитних задатака и сврху да промовишу интелектуални, лични, друштвени и физички развој ученика. 
 
При изради Школског програма стављен је акценат на специфичност стручне школе. Према томе, 
полазиште рада на садржајима Школског програма јесу потребе и интереси наших ученика, њихових 
родитеља и локалне заједнице, а све у циљу остваривања тенденције оптималног развоја и аутономије 
школе. 
 
Школски програм доноси се на основу наставних планова и програма, односно програма одређених 
облика стручног усавршавања. 
 
 
2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 
 
Полазне основе за израду Школског програма су ЗОСОиВ, Закон о средњем образовању и васпитању 
Правилник о наставном плану и програму, Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и 
наставних средстава: 

1. Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/2017), 

2. Закон о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 55/13, 101/17) 

3. Статут Грађевинскe техничке школе, 

4. Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и 
васпитања у подручју рада Геодезија и грађевинарство: ("Службени гласник РС", бр. 7/2018) 

5. Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју 
рада Геодезија и грађевинарство ("Службени гласник РС", бр. 7/2018) 

6. Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју 
рада Геодезија и грађевинарство ("Службени гласник РС", бр. 8/2008, 11/2013, 11/2016) 

7. Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада 
Геодезија и грађевинарство ("Службени гласник РС", бр. 8/2013) 

8. Правилник о програму стручне матуре и завршног испита(Службени гласник РС – Просветни гласник број 1/18) 

9. Правилник о вредновању  квалитета рада установа („Службени  гласник РС“, бр. 9/2012 од 5.2.2012.  године), 
 

10. Правилник о стандардима квалитета рада установе: („Службени гласник РС“, бр. 7/2011, 68/2012) 
 

11. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника ("Службени гласник РС“, бр. 22/2005 и 
51/2008.), Правилник о измени Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника 
(„Службени гласник РС“, број 105/15) 

12. Правилник о  сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних 
сарадника („Службени гласник РС“, број 81/17) 

13. Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15) 

14. Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 68/2015); 
 

  

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?regactid=426024&doctype=reg&findpdfurl=true
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?regactid=426025&doctype=reg&findpdfurl=true
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?regactid=426025&doctype=reg&findpdfurl=true
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/b6018215-87f2-4944-847f-e2cf2e100f35
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/109f9425-f4c8-4f7d-9887-04a2b12a7e45
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0124cc/12458_03.htm#zk22/05
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0124cc/12458_05.htm#zk51/08
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE-%D1%83%D1%9F%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0.pdf
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3. ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 
У Грађевинској техничкој школи се у оквиру школског програма остварују следећи циљеви образовања и 
васпитања: 
 
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 вредносних ставова, језичке, математичке, научне, 
уметничке, културне, техничке, информатичке писмености, неопходних за живот и рад у савременом 
друштву; 
 
Оспособљавање ученика за професионалну каријеру, брзо запошљавање и уклапање у 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 саопштавања информација, уз вешто и 
ефикасно коришћење језичког личног изражавања и информационо-комуникационих технологија; 
 
Развој вештине комуникације на страним језицима; 
 
Стицање знања, вештина, ставова и вредности неопходних за складан психофизички развој и очување и 
унапређивање здравља ученика; 
 
Развој свести о значају заштите и очувања природе и животне средине; 
 
Развијање свести о државној и националној припадности, неговање сопствене традиције и културе, као и 
традиције и културе националних мањина, етничких заједница, поштовање и очување националне и 
светске културне баштине; 
 
Развој и поштовање расне, културне, језичке, полне, родне и узрасне равноправности и уопште 
толеранције и уважавање   различитости; 
 
Развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне сарадње са 
другима и способности за тимски рад и сарадњу, као и подстицање индивидуалне одговорности, развој 
свести о себи и способности самовредновања; 
 
Формирање радних навика 
 
Оспособљавање за решавање проблема, доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и 
васпитања, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању, професионалном раду и 
свакодневном животу; 
 
Развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, перманентно образовање и укључивање 
у међународне образовне и професионалне процесе; 
 
Развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву, оспособљавање за рад и 
занимање стварањем стручних компетенција у складу са захтевима занимања, развојем савремене науке, 
економије, технике и технологије; 
 
Перманентно усавршавање учесника наставног процеса и осавремењивање програма, организације, 
метода и опреме. 
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4. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И 
СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА, НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ 
НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА, ПРОГРАМА ДРУГИХ ОБЛИКА СТРУЧНОГ 
ОБРАЗОВАЊА И ВРСТЕ АКТИВНОСТ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ 

 

 Општи принципи система образовања и васпитања : 

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

 1) једнако право и доступност образовања и васпитања без дискриминације и издвајања по основу пола, 
социјалне, културне, етничке, религијске или друге припадности, месту боравка, односно пребивалишта, 
материјалног или здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитета, као и по другим основама;  

 2) квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање, засновано на тековинама и достигнућима савремене 
науке и прилагођено узрасним и личним образовним потребама детета, ученика и одраслог;  

 3) образовање и васпитање у демократски уређеној и социјално одговорној установи у којој се негује 
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) усмереност образовања и васпитања на дете и ученика кроз разноврсне облике наставе, учења и оцењивања 
којима се излази у сусрет различитим потребама ученика, развија мотивација за учење и подиже квалитет 
постигнућа;  

 5) једнаке могућности за образовање и васпитање на свим нивоима и врстама образовања и васпитања, у складу 
са потребама и интересовањима деце, ученика и одраслих, без препрека за промене, настављање и употпуњавање 
образовања и образовање током целог живота;  

 6) оспособљеност за рад ученика и одраслих усклађену са савременим захтевима професије за коју се 
припремају.  

 

 Систем образовања и васпитања својом организацијом и садржајима обезбеђује и:  

 1) ефикасну сарадњу са породицом укључивањем родитеља, односно старатеља ради успешног остваривања 
постављених циљева образовања и васпитања;  

 2) разноврсне облике сарадње са локалном заједницом и широм друштвеном средином како би се постигао пун 
склад између индивидуалног и друштвеног интереса у образовању и васпитању;  

 3) ефикасност, економичност и флексибилност организације система ради постизања што бољег учинка;  

 4) отвореност према педагошким и организационим иновацијама.  

 

 У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се:  

 1) правовременом укључивању у предшколско васпитање и образовање;  

 2) адекватној припремљености за школско учење и за прелазак на више нивое образовања и васпитања;  

 3) могућности да ученици и одрасли са изузетним способностима (талентовани и обдарени), без обзира на 
сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и установама, као и 
идентификацији, праћењу и стимулисању ученика са изузетним способностима, као будућег научног 
потенцијала;  

 4) могућности да деца, ученици и одрасли са сметњама у развоју и инвалидитетом, без обзира на сопствене 
материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања у установама, а лица смештена у установе 
социјалне заштите, болесна деца и ученици - остварују право на образовање за време смештаја у установи и 
током болничког и кућног лечења;  

 5) остваривању права на образовање, без угрожавања других права детета и других људских права.  
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 Циљеви образовања и васпитања  

 Циљеви образовања и васпитања јесу:  

 1) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета и ученика, у складу са 
његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;  

 2) стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова (у даљем тексту: знања, вештине и 
ставови), језичке, математичке, научне, уметничке, културне, техничке, информатичке писмености, неопходних 
за живот и рад у савременом друштву;  

 3) развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса;  

 4) развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно 
коришћење информационо-комуникационих технологија;  

 5) оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању, 
професионалном раду и свакодневном животу;  

 6) развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање током целог живота и 
укључивање у међународне образовне и професионалне процесе;  

 7) развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења;  

 8) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и 
будућег живота;  

 9) развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву, оспособљавање за рад и занимање 
стварањем стручних компетенција, у складу са захтевима занимања, развојем савремене науке, економије, 
технике и технологије;  

 10) развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, 
потребе неговања и развоја физичких способности;  

 11) развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, еколошке етике и 
заштите животиња;  

 12) развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне сарадње са 
другима и способности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства;  

 13) развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и хуманом 
друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, права на различитост и бризи за друге, као и 
основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности;  

 14) формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, развијање 
свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и неговање српског језика и свог језика, традиције и 
културе српског народа, националних мањина и етничких заједница, других народа, развијање 
мултикултурализма, поштовање и очување националне и светске културне баштине;  

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

 

Општи исходи и стандарди образовања и васпитања  

Општи исходи образовања и васпитања резултат су целокупног процеса образовања и васпитања којим се 
обезбеђује да деца, ученици и одрасли стекну знања, вештине и вредносне ставове који ће допринети њиховом 
развоју и успеху, развоју и успеху њихових породица, заједнице и друштва у целини.  

 Систем образовања и васпитања мора да обезбеди све услове да деца, ученици и одрасли постижу опште исходе, 
односно буду оспособљени да:  

 1) усвајају и изграђују знање, примењују и размењују стечено знање;  

 2) науче како да уче и да користе свој ум;  

 3) идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и креативно мишљење;  
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 4) раде ефикасно са другима као чланови тима, групе, организације и заједнице;  

 5) одговорно и ефикасно управљају собом и својим активностима;  

 6) прикупљају, анализирају, организују и критички процењују информације;  

 7) ефикасно комуницирају користећи се разноврсним вербалним, визуелним и симболичким средствима;  

 8) ефикасно и критички користе науку и технологију, уз показивање одговорности према свом животу, животу 
других и животној средини;  

 9) схватају свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема разумеју да нису 
изоловани;  

 10) покрећу и спремно прихватају промене, преузимају одговорност и имају предузетнички приступ и јасну 
оријентацију ка остварењу циљева и постизању успеха.  

 Остваривање општих исхода образовања и васпитања обезбеђује се укупним образовно-васпитним процесом на 
свим нивоима образовања, кроз све облике, начине и садржаје рада.  

 

 Стандарди образовања и васпитања обухватају:  

 1) опште и посебне стандарде знања, вештина и вредносних ставова ученика и одраслих (у даљем тексту: општи 
и посебни стандарди постигнућа);  

 2) стандарде знања, вештина и вредносних ставова (у даљем тексту: компетенције) за професију наставника и 
васпитача и њиховог професионалног развоја;  

 3) стандарде компетенција директора, просветног инспектора и просветног саветника;  

 4) стандарде квалитета уџбеника и наставних средстава;  

 5) стандарде квалитета рада установе.  

 Стандарди постигнућа јесу скуп исхода образовања и васпитања који се односе на сваки ниво, циклус, врсту 
образовања, образовни профил, разред, предмет, односно модул.  

 Општи стандарди постигнућа утврђују се на основу општих исхода образовања и васпитања по нивоима, 
циклусима и врстама образовања и васпитања, односно образовним профилима. 

 Посебни стандарди постигнућа утврђују се према разредима, предметима, односно модулима, на основу општих 
исхода образовања и васпитања и општих стандарда постигнућа.  

 За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога то потребно, 
посебни стандарди постигнућа могу да се прилагођавају сваком појединачно, уз стално праћење његовог развоја.  

 За ученика са изузетним способностима посебни стандарди постигнућа могу да се прилагођавају сваком 
појединачно, уз стално праћење развоја. 
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5. НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ СВИХ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОЈЕ 
ШКОЛА ОСТВАРУЈЕ И ЈЕЗИК НА КОМЕ СЕ ОСТВАРУЈЕ ПРОГРАМ 

Школа тренутно остварује два Програма образовања и васпитања из подручја рада Геодезија и грађевинарство.  
Програми образовања и васпитања се остварују на српском језику.  

То су образовни профили: 
-  грађевински техничар за нискоградњу и 
-  грађевински техничар 

Према члану 3. Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног 
образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство: ("Службени гласник РС", бр. 7/2018-343), ученици 
уписани у средњу школу закључно са школском 2017/18. годином у подручју рада Геодезија и 
грађевинарство за образовни профил грађевински техничар за нискоградњу  стичу образовање по наставном 
плану и програму који је био на снази до ступања овог правилника – до краја школске 2021/22. године.  
 
Ученици  уписани у средњу школу од школске 2018/19. године стичу образовање по наставном плану и 
програму за образовни профил грађевински техничар.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?regactid=426025&doctype=reg&findpdfurl=true
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?regactid=426025&doctype=reg&findpdfurl=true
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?regactid=426025&doctype=reg&findpdfurl=true
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6. ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА НИСКОГРАДЊУ 

("Службени гласник РС", бр. 8/2013) 
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ВРСТА НАЗИВ ТРАЈАЊЕ ЈЕЗИК 

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ  

- општеобразовни 

 

 

 

 

 

Српски језик и књижевност 
Страни језик (Енглески) 
Социологија 
Филозофија 
Историја 
Музичка уметност 
Физичко васпитање 
Математика 
Рачунарство и информатика 
Географија 
Физика 
Хемија 
Биологија 
Устав и права грађанa 
Ликовна култура и цртање 

4 године 
4 године 
1 година (3. разред) 
1 година (4. разред) 
2 године (1.и 2. разред) 
1 година (1. разред) 
4 године 
4 године 
1 година (1. разред) 
1 година (1. разред) 
3 године (1,2. и 3. разред) 
1 година (1. разред) 
1 година (1. разред) 
1 година (3. разред) 
1 година (2. разред) 

Српски 

 

 

 

 

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ  

-стручни 

 

 

 

 

 

Нацртна геометрија 
Техничко цртање 
Грађевински материјали 
Грађевинске конструкције 
Статика и отпорност материјала 
Примена рачунара у грађевинарству 
Основе хидротехнике 
Практична настава 
Бетон 
Организација грађења 
Геодезија 
Механика тла и фундирање 
Путеви 
Макетарство 
Железнице 
Металне и дрвене конструкције 
Мостови 

2 године (1.и 2. разред) 
1 година (1. разред) 
1 година (1. разред) 
2 године (1. и 2. разред) 
2 године (2. и 3. разред) 
2 године (2. и 3. разред) 
1 година (3. разред) 
2 године (2. и 4. разред) 
2 године (3. и 4. разред) 
2 године (3. и 4. разред) 
1 година (2. разред) 
1 година (3. разред) 
2 године (3. и 4. разред) 
1 година (3. разред) 
1 година (4. разред) 
1 година (4. разред) 
1 година (4. разред) 

Српски 

 

 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (Ц) Грађанско васпитање 
Веронаука 

4 године  
4 године  

Српски 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018/19. – 2021/22.  -  Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд 

 

9 
 

OБАВEЗНИ И ИЗБОРНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ по годинама  

 
 Обавезни предмети 

Н А З И В И   П Р Е Д М Е Т А Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

 ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

не
де

љ
но

 

го
ди

ш
њ

е 

бл
ок

 (г
од

.) 

не
де

љ
но

 

го
ди

ш
њ

е 

бл
ок

 (г
од

.) 

Н
ед

ељ
но

 

го
ди

ш
њ

е 

бл
ок

 (г
од

.) 

не
де

љ
но

 

го
ди

ш
њ

е 

бл
ок

 (г
од

.) 

А - ОПШТЕОБРАЗОВНИ  
ПРЕДМЕТИ 

Српски језик и књижевност 
Страни језик 
Социологија 
Филозофија 
Историја 
Музичка уметност 
Физичко васпитање 
Математика 

Рачунарство и информатика 
Географија 

Физика 
Хемија 
Биологија 
Устав и права грађана 

Ликовна култура и цртање 

3 
2 

 
 

2 
1 
2 
4 

      2 
      2 

2 
2 

 

105 
70 

 
 

70 
35 
70 

140 
70 
70 
70 
70 
70 

 3 
2 

 
 

2 
 

2 
4 

 
 

2 
 
 
 

1 

105 
70 

 
 

70 
 

70 
140 

 
 

70 
 
 
 

35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

3 
2 
2 

 
 
 

2 
4 

 
 

2 

105 
70 
70 

 
 
 

70 
140 

 
 

70 

 3 
2 

 
2 

 
 

2 
4 

 
 
 
 
 

1 

96 
64 

 
64 

 
 

64 
128 

 
 
 
 
 

32 

 

 
Изборни предмети  

Н А З И В И   П Р Е Д М Е Т А Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

не
де

љ
но

 

го
ди

ш
њ

е 

бл
ок

 (г
од

.) 

не
де

љ
но

 

го
ди

ш
њ

е 

бл
ок

 (г
од

.) 

не
де

љ
но

 

го
ди

ш
њ

е 

бл
ок

 (г
од

.) 

не
де

љ
но

 

го
ди

ш
њ

е 

бл
ок

 (г
од

.) 

Грађанско васпитање 

Веронаука 

1 

1 

35 

35 

 1 

1 

35 

35 

 1 

1 

35 

35 

 1 

1 

35 

35 
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OБАВEЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ  (Б) 

Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 
(теорија, вежбе, практична 
настава) 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 
Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
ва

 у
 

бл
ок

у 
го

д.
 Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
ва

 у
 

бл
ок

у 
го

д.
 Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
ва

 у
 

бл
ок

у 
го

д.
 Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
ва

 у
 

бл
ок

у 
го

д.
 Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
ва

 у
 

бл
ок

у 
го

д.
 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1 Нацртна геометрија 1 1 35 35  1 1 35 35            2 2 70 70  
2 Техничко цртање  2  70                  2  70  
3 Грађeвински материјали 2  70                  2  70   

4 Грађевинске 
конструкције 1 1 35 35 60 3 2 105 70            4 3 140 105 60 

5 Статика и отпорност 
материјала      2 1 70 35  2  70        4 1 140 35  

6 Примена рачунара у 
грађевинарству       2  70   2  70        4  140  

7 Основе хидротехнике           2  70        2  70   

8 Ликовна култура и 
цртање      1  35  30           1  35  30 

9 Практична настава       2  70 30          60  2  70 90 
10 Бетон           2 1 70 35  1 2 32 64  3 3 102 99  
11 Организација грађења           2  70   2 2 64 64  4 2 134 64  
12 Геодезија      1 1 35 35            1 1 35 35  

13 Механика тла и 
фундирање           2 1 70 35       2 1 70 35  

14 Путеви           2 1 70 35  2 1 64 32  4 2 134 67  
15 Макетарство               60          60 
16 Железнице                2  64   2  64   

17 Металне и дрвене 
конструкције                2 2 64 64  2 2 64 64  

18 Мостови                1 1 32 32  1 1 32 32  

Укупно Б: 4 4 140 140 60 8 9 280 315 60 12 5 420 175 60 10 8 320 256 60 34 26 116
0 886 240 

Укупно Б: 8 280 60 17 595 60 17 595 60 18 576 60 60 2046 240 
Укупно часова на годишњем 

нивоу: 340 655 655 636 2286 
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Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 

 

I  РАЗРЕД 
часова 

II  РАЗРЕД 
часова 

III  РАЗРЕД 
часова 

IV  РАЗРЕД 
часова 

УКУПНО 
часова 

Час одељенског старешине  70 70 70 64 274 

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

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

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

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада 

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима 

  
I  РАЗРЕД 

часова 
II  РАЗРЕД 

часова 
III  РАЗРЕД 

часова 
IV  РАЗРЕД 

часова 

Екскурзија  до 3 дана до 5 дана до 5 наставних 
дана 

до 5 наставних 
дана 

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

Други страни језик 2 часа недељно 

Други предмети * 1-2 часа недељно 

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

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

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

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

 Остваривање програма по недељама 
 

  I  РАЗРЕД II  РАЗРЕД III  РАЗРЕД IV  РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 35 35 35 32 

Настава у блоку 2 2 2 2 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 2 

Матурски испит    3 

Укупно радних недеља 39 39 39 39 

 
 

Подела одељења на групе 
 
Образовни профил: ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА НИСКОГРАДЊУ 
 
− Вежбе се остварују са групама које броје 15-17 ученика у следећим предметима: ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ, НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА, ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, 

ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ, МЕХАНИКА ТЛА И ФУНДИРАЊЕ, МЕТАЛНЕ И ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂЕЊА. 
− ПРАКТИЧНА НАСТАВА у вежбама и блоку реализује се поделом одељења на две групе ученика, у току читаве школске године. 
− Предмет МАКЕТАРСТВО у блоку реализује се поделом одељења на две групе ученика, у току читаве школске године. 
− Настава у блоку за ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И ЛИКОВНА КУЛТУРА И ЦРТАЊЕ реализује се поделом одељења на две групе ученика, у току читаве школске 

године. 
− Предмет БЕТОН у IV разреду и МОСТОВИ остварују се поделом одељења на две групе ученика, у току читаве школске године. 
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6.1.  УЏБЕНИЦИ 
 
А. ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

 
ПРВИ РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 
средства 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Читанка са 
књижевнотеоријским 
појмовима 
за гимназије и стручне 
школе 

Љиљана Николић, 
Босиљка Милић 
 

601-04-51/57 од 
11.4.1991. 

„KLETT“     Читанка, српски језик и 
књижевност за 1. разред 
гимназије и средњих 
стручних школа 

Миодраг Павловић 650-02-124/2012-06 
од 13.8.2012. 

„KLETT“     Граматика, српски језик и 
књижевност за 1. разред 
гимназије и средњих 
стручних школа 

Весна Ломпар 650-02-134/2012-06 
од 13.8.2012. 

 
СТРАНИ ЈЕЗИК 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Енглески језик 
– стручни текстови за I–IV 
разред грађевинске и 
архитектонске школе 

Светислава Ранковић, 
Марина Цико 
 

650-02-5/98-03 од 
13.3.1998. 

Oxford University 
Press 

Headway Pre-intermediate, 
the forth  edition 

John and Liz Soars  

 
ИСТОРИЈA 

Назив издавача Назив уџбеника или 
другог наставног 
средства 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Историја 
за четворогодишње 
стручне школе 

Драгољуб Кочић 650-02-79/2005-06 од 
12.7.2005. 
 

 
ГЕОГРАФИЈА 

Назив издавача Назив уџбеника или 
другог наставног 
средства 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Географија 
за I или II разред, за 
стручне школе 

Мирко Грчић 650-02-12/2006-06 од 
7.6.2006. 
 

 
БИОЛОГИЈА 

Назив издавача Назив уџбеника или 
другог наставног 
средства 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Биологија за 
четворогодишње 
стручне школе осим 
медицинске, 

Драгослав 
Маринковић, 
Вељко Терзија, 
Катица Пауновић 

601-04-218/91 од 
20.6.1991. 
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пољопривредне и 
економске 

JP „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Екологија и заштита 
животне средине 
за стручне школе са 
једним часом недељно 

Иво Савић, 
Вељко Терзија 
 

611-02-259/92-03 од 
13.7.1992. 
 
 

 
МАТЕМАТИКА 

Назив издавача Назив уџбеника или 
другог наставног 
средства 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Математика 
за гимназије и стручне 
школе са четири часа 
наставе недељно 

Павле Миличић и др. 601-04-92/91 од 
20.6.1991. 

„КРУГ“ Математика 1 – 
збирка задатака и 
тестова за први разред 
гимназија и техничких 
школа 

Живорад Ивановић и 
Срђан Огњановић 

650-02-353/2010-06 од 
21.07.2010. 

 
ФИЗИКА 

Назив издавача Назив уџбеника или 
другог наставног 
средства 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Физика са збирком 
задатака и 
приручником 
за лабораторијске 
вежбе за 
четворогодишње 
стручне школе осим 
медицинске и 
текстилне школе и 
ветеринарског 
техничара 

Драгиша Ивановић  и 
др. 

650-296/87 од 
11.6.1987. 
 

 
ХЕМИЈА 

Назив издавача Назив уџбеника или 
другог наставног 
средства 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Општа хемија 
за гимназију 
друштвено-језичког 
смера и 
четворогодишње 
стручне школе 

Славољуб Ђукић, 
Радивој Николајевић, 
Милена Шурјановић 

601-04-51/119 од 
11.4.1991. 
 

 
МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача Назив уџбеника или 
другог наставног 
средства 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Музичка култура 
за гимназије 

Соња Маринковић 632-03-9/93-03 од 
16.7.1993. 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018/19. – 2021/22.  -  Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд 

 

15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДРУГИ РАЗРЕД 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 
средства 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Читанка са 
књижевнотеоријским 
појмовима 
за гимназије и стручне 
школе 

Љиљана Николић, 
Босиљка Милић 
 

601-04-51/95 од 
11.4.1991. 

 
СТРАНИ ЈЕЗИК 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Енглески језик 
– стручни текстови за I–IV 
разред грађевинске и 
архитектонске школе 

Светислава Ранковић, 
Марина Цико 
 

650-02-5/98-03 од 
13.3.1998. 

Oxford University 
Press 

Headway Pre-intermediate, 
the forth  edition 

John and Liz Soars  

 
 

ИСТОРИЈА 
Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 
средства 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Историја 
за четворогодишње 
стручне и уметничке 
школе 

Иван Бецић 
 
 

650-02-15/2006-06 од 
23.6.2006. 
 

 
МАТЕМАТИКA 

Назив издавача Назив уџбеника или 
другог наставног 
средства 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Математика 
за општу гимназију и 
гимназију друштвеног 
смера и 
четворогодишње 
стручне школе са 
четири часа недељно 

Бранимир Шешеља и 
други 
 
 
 

601-04-51/129 од 
11.4.1991. 
 

„КРУГ“ Математика 2 – 
збирка задатака и 
тестова за други 
разред гимназија и 
техничких школа 

Живорад Ивановић и 
Срђан Огњановић 

650-02-293/2010-06 од 
21.07.2010. 

 

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 
средства 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Православни 
катихизис 
за I и II разред 
средњих школа 

Игњатије Мидић 
 

650-02-38/2002-03 од 
12.7.2002. 
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ФИЗИКА 
Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 
средства 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Физика са збирком 
задатака и 
приручником за 
лабораторијске вежбе 
за четворогодишње 
школе осим 
медицинске и 
текстилне и 
ветеринарског 
техничара 

Драгиша Ивановић и 
др. 
 

650-483/88 од 
30.6.1988 

 
ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Назив издавача Назив уџбеника или 
другог наставног 
средства 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Читанка са 
књижевнотеоријским 
појмовима 
за гимназије и стручне 
школе 

Љиљана Николић, 
Босиљка Милић 
 

601-04-51/95  од 
11.4.1991. 

 
СТРАНИ ЈЕЗИК 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Енглески језик 
– стручни текстови за I–IV 
разред грађевинске и 
архитектонске школе 

Светислава Ранковић, 
Марина Цико 
 

650-02-5/98-03 од 
13.3.1998. 

Oxford University 
Press 

Headway Intermediate, the 
forth edition 

John and Liz Soars  

 
МАТЕМАТИКА 

Назив издавача Назив уџбеника или 
другог наставног 
средства 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Математика 
за четворогодишње 
стручне школе: 
машинску, 
електротехничку, 
саобраћајну, 
грађевинску, 
рударску, 
дрвопрерађивачку и 
хемијску 

Душан Георгијевић, 
Милутин Обрадовић 
 

650-415/89 од 
26.6.1989. 
 

„КРУГ“ 
 

Математика 3 – збирка 
задатака и тестова за 
трећи разред гимназија и 
техничких школа 

Живорад Ивановић и 
Срђан Огњановић 

650-02-332/2010-06 
од 21.07.2010. 
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ФИЗИКА 
Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 
средства 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Физика са збирком 
задатака и 
приручником 
за лабораторијске 
вежбе 

Илонка Милошевић, 
Војислав Живановић 
 

650-02-59/2002-03 од 
20.1.2003. 
 

 
СОЦИОЛОГИЈА 

Назив издавача Назив уџбеника или 
другог наставног 
средства 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Социологија 
за III разред стручних 
школа и IV разред 
гимназије 

Владимир Вулетић 
 
 

650-02-135/2012-06. 
Београд 2012. 
 

 
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

Назив издавача Назив уџбеника или 
другог наставног 
средства 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Православни 
катихизис 
за III и IV разред 
средњих школа 

Игњатије Мидић 
 

650-02-103/2005-06 од 
11.1.2006. 

 
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 
средства 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Читанка са 
књижевнотеоријским 
појмовима 
за гимназије и стручне 
школе 

Љиљана Николић, 
Босиљка Милић 
 

650-648/89 од 
26.6.1989. 

 
СТРАНИ ЈЕЗИК 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Енглески језик 
– стручни текстови за I–IV 
разред грађевинске и 
архитектонске школе 

Светислава Ранковић, 
Марина Цико 
 

650-02-5/98-03 од 
13.3.1998. 

Oxford University 
Press 

Headway Intermediate, the 
forth edition 

John and Liz Soars  

 
МАТЕМАТИКА 

Назив издавача Назив уџбеника или 
другог наставног 
средства 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Математика са 
збирком задатака 
за гимназије и стручне 

Милутин Обрадовић, 
Душан Георгијевић 
 

650-45/90 од 15.2.1990. 
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школе са 4 часа 
наставе 
недељно 

„КРУГ“ Математика 4 – 
збирка задатака и 
тестова за четврти 
разред гимназија и 
техничких школа 

Живорад Ивановић и 
Срђан Огњановић 

650-02-334/2010-06 од 
21.07.2010. 

 
ФИЛОЗОФИЈА 

Назив издавача Назив уџбеника или 
другог наставног 
средства 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Филозофија 
за гимназије и стручне 
школе 

Миле Савић, 
Владимир Н. 
Цветковић, 
Ненад Цекић 

650-02-31/2001-03 од 
3.9.2001. 
 

 
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА 

Назив издавача Назив уџбеника или 
другог наставног 
средства 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

ЈП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Устав и права 
грађана  4. разред 
средњих стручних 
школа 

Владимир Ђурић 650-02-279/2012-06. од 
28.1.2013. 

 
Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

 
ПРВИ РАЗРЕД 
 
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО 
Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 
средства 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Техничко цртање са 
читањем планова 

Гордана Дулић 
 

650-307/8 од 30.6.1987. 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Нацртна геометрија 
за I и II разред 
архитектонске, 
грађевинске, 
геодетске школе 

Љубица Гагић 
 

650-18/5-88 од 
14.6.1988. 
 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Грађевински 
материјали са 
основама 
Геологије 

Анђелија Стефановић- 
-Илић 
 

650-02-231/2007-06 од 
3.9.2007. 
 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Грађевинске 
конструкције 
за I, II и III разред за 
техничара за 
високоградњу 

Биљана Благојевић 
 

650-18/2-88 од 
3.3.1988. 
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ДРУГИ РАЗРЕД 
 
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО 
Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 
средства 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Статика и отпорност 
материјала 
Теоретски део 

Братислав Величковић 
и др. 

650-02-41/99-03 од 
26.10.1999 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Примена рачунара у 
грађевинарству 

Вуле Алексић 
 

650-02-24/2004-03 од 
20.8.2004. 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Геодезија 
за II, III и IV разред 
грађевинске, 
хидрограђевинске и 
шумарске школе 

Крста Врачарић 
 

650-02-3/2002-03 од 
4.4.2003. 
 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Ликовна култура 
за гимназије и стручне 
школе 

Видосава Галовић 
Бранка Гостовић 
 

601-04-51/74 
од 20.12.1990. 
 

 
ТРЕЋИ РАЗРЕД 
 
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО 
Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 
средства 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Статика и отпорност 
материјала 
 

Драгослав Јовановић, 
Братислав 
Величковић, 
Драгица Величковић, 
Катарина Станковић 
Милошевић 

650-02-29/2006-06 од 
15.8.2006. 
 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Збирка задатака из 
статике и отпорности 
материјала 
 

Драгослав Јовановић, 
Братислав 
Величковић, 
Драгица Величковић, 
Катарина Станковић 
Милошевић 

650-02-38/2006-06 од 
15.8.2006. 
 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Механика тла и 
фундирање 

Радивој Соларов 
 

650-352/90 од 
28.6.1990. 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Макетарство– 
практикум 

Бранислава 
Рочкомановић 

61-252/89 од 27.6.1989 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Бетон 
III и IV разред за 
грађевинску школу 

Иванка Стојиљковић, 
Милутин Марков, 
Живорад Бојовић 

650-573/6-88 од 
28.12.1988. 
 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Организација 
грађења 
(сви профили 
четворогодишње 
школе) 

Живојин Прашчевић и 
др. 
 

650-02-33/2006-06 од 
15.8.2006. 
 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Путеви 
 

Воја Анђус, 
Јован Катанић 

632-03-31/92 од 
22.4.1992. 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Основе хидротехнике 
Драгутин 
Мушкатировић, 
Миодраг Јовановић 

610-9/58 од 22.11.1982. 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
 
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО 
Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 
средства 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Организација 
грађења 
за све профиле 
четворогодишње 
школе 

Живојин Прашчевић и 
др. 
 

650-02-34/2006 
од15.8.2006. 
 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Монтажне 
конструкције 
за техничара за 
нискоградњу 

Војислав Кујунџић и 
др.  
 
 

650-02-50/93-01 од 
26.8.1993. 
 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Основи мостоградње 
 

Душан Тошић 
 

610-120/252 од15.9. 
1980. 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Путеви 
 

Михаило Малетин, 
Јован Катанић 

651-01-5/90-03 од 
16.7.1993. 

JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ“ 

Железнице  за четврти 
разред грађевинске 
тех.школе 

Тома Милојковић  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018/19. – 2021/22.  -  Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд 

 

21 
 

6.2. САДРЖАЈИ ПРОГРАМА – ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у 
подручју рада Геодезија и грађевинарство ("Службени гласник РС", бр. 8/2008, 11/2013) 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

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; 
– 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. 
 

 

 

 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/b6018215-87f2-4944-847f-e2cf2e100f35


ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018/19. – 2021/22.  -  Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд 

 

22 
 

I РАЗРЕД 

(3 часа недељно, 105 часова годишње) 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

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. 
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 
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Сервантес – Дон Кихот (одломак) 
С. Менчетић – Први поглед 
Џ. Држић – Горчије жалости јесу ли гди кому 
М. 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 I 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, М. 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, 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. 
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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. 
 
 

II РАЗРЕД 
(3 часа недељно, 105 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

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 (I 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, Santa Maria della Salute 
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). 
Оноре де Балзак: Чича Горио 
Николај Васиљевић Гогољ: Ревизор 
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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. 
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 конјугацији (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. 
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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. 
 
 

III РАЗРЕД 
(3 часа недељно, 105 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

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 опава 
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 I 
Иво Андрић: Ех Роnto 
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 (I песма) 
Иван Горан Ковачић: Јама 
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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), 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). 
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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. 

IV РАЗРЕД 
(3 часа недељно, 90 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА (10) 

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) 
 
Виљем Шекспир: Хамлет 
Фјодор М. Достојевски: Злочин и казна или Браћа Карамазови 
Милорад Павић: Хазарски речник 
Избор из светске лирике ХХ века (Одн, Сезар, Превер, Пастернак, Ахматова, Цветајева, Бродски, Сенгор, 
Сајферс). 
Избор из савремене српске књижевности (Б. Пекић, М. Бећковић и др.). 
Избор књижевних критика и есеја (И. Секулић, Б. Михајловић, П. Цаџић, М. 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. 
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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 

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 окo 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. 
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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 I 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; 
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– 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 лакшем савлађивању градива из страних језика. 

Део програма књижевни језик (први и 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 
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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. 

 

ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК 
 

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 стучним 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. 
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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 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; 
– 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 
 

Тематика 
 

I РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Општа тематика 

Из живота младих: нова средина и другови; спортска такмичења. 
Породица и друштво: спољни изглед и особине чланова породице; чланови породице укући и ван ње; ситуације 
из свакодневног живота и на радном месту; односи у породици идруштву. 
Из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи и нашихнарода:природне лепоте и 
заштита човекове средине; путовање и коришћење саобраћајнихсредстава; из историјске и културне прошлости; 
културне и привредне манифестације којесу постале традиционалне; из живота и рада познатих људи; актуелне 
теме од васпитногзначаја.  
 
Стручна тематика 
До 10% од укупног годишњег фонда часова. Увод у основнутерминологију везану за струку. (Са увођењем 
стручне тематике почиње се у другомполугодишту).Школски писмени задаци: по један писмени задатак у сваком 
полугодишту. 
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Објашњење програма 
Предложени програм првог страног језика предвиђен је за фонд од два часа недељно.Код фонда већег од два часа 
недељно за стручну терминологију предвиђа се до 15% одукупног годишњег фонда часова, а код школских 
писмених задатака по два писмена задаткау сваком полугодишту. 
 

II РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

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. 
 
 

III РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Општа тематка 

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 нији 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. 

 
IV РАЗРЕД 

(2 часа недељно, 60 часова годишње) 
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 часо ва; 
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. 
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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 вазану за струку: 
– Материјали, средства, сировине, препарати, намиринице; 
– 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. 
 
 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

I РАЗРЕД  (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Реченичке моделе обухваћене програмом основне школе користити и проширивати следећим облицима и 
односима:  
 
The Present Perfect Tense  
(проширити употребу прилошким одредбама: lately, recently, seldom, often)  
Mihailo Lalic has recently written a book. I have often heard that. He has seldom gone there.  
The Present Perfect Continuous (R)*  
I have been living here since my childhood.  
 
The Past Perfect Tense  
(са везницима: before, after, but, when)  
I had hoped to catch the train but I was late.  
He had finished his letter when somebody rang the bell.  
 
Обнављање и систематизација познатих времена. 
П а с и в н е  к о н с т р у к ц и ј е - за истицање безличности и за навођење научних чињеница (не инсистирати на 
формалном претварању актива у пасив)  
The door was unlocked. The village has been quite deserted. Oxygen is found in the air. 
Н е у п р а в н и  г о в о р  
- обрадитиутрифазе:  
a. Moлбе, захтеви, наредбе “Go away!” - He told me to go away.  
“Bring me that book.” - He asked me to bring him that book.  
б. Изјаве без промене глаголског времена само када је глагол главне реченице у једном од садашњих времена.  
“I’ll come as soon as I can” – Hesaysthathewillcomeassoonashecan.  
в. Питања са променом реда речи – без промене глаголског времена – глагол главне реченице је у једном од 
садашњих времена.  
- “WH” question “Wheredoeshelive?” – Heaskswherehelives. “Who wrote that?” – He wants to know who wrote that. 
 - YES/NO questions (питања која почињу глаголом) “Have you seen him?” – Mary wants to know if I have seen him.   
И з б о р  п и т а њ а  в е з а н и х  з а  г л а г о л с к а  в р е м е н а   
а. одричнапитања Don’t you like sweets? Aren’t you happy here? 
б. уљудна питањa Would you open the window? 
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II РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

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 (P) 
Do you feel like (having) a cup of coffee? 
в) 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 (P) 
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 и др. 
– Нулти члан уз називе празника 
– Christmas, May Day 
2. Именице 
– Збирне именице са глаголом у једнини и множини (family, team и др.) 
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 и др. 
– 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. 
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б) Детерминатори 
– Обновити научене детерминаторе 
4. Придеви 
Придеви у номиналној функцији 
the rich, the poor, the blind и др. 
5. Бројеви 
– Временски период са одређеним чланом 
– the forties, the fifties 
– Прости бројеви у функцији редних бројева 
page three, act one и др. 
6. Партитивни квантификатори 
a loaf of bread, a slice of lemon, a bottle of wine и др. 

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 
Не may come today. We might go to the concert tonight. 
б) should, would 
You should do as he says. That would be his mother. 
в) ought to 
You ought to go now. Ought he to work so hard? 
– Герунд 
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 (P) 
Двочлани глаголи (фразални и предлошки) 
take off, give up, look after, take after, take after и др. 
 
2. Прилози 
Место прилога у реченици. 
Не went to the station by taxi. 
– Прилози за учесталост 
usually, occasionally, sometimes и др. 
 
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 

 

III РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

I. РЕЧЕНИЦА 
Сложена реченица 
а) номиналне клаузе 
Тhеу 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. 
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Обратити пажњу на контактне реченице (изостављање релативне заменице у акузативу). 
– 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 и др. 
– Релативни плуралиа тантум облици 
– jeans, glasses и др. 
– 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? 
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 и др. 
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 у тенису 
– О (у бројевима телефона, соба и др.) 
 
III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА 
1. Глаголи 
– Време и аспект глагола – обнављање 
– The Present Perfect Tense Ca значењем будућности 
I‘ll come as soon as I have finished reading the book. 
– The Future Perfect Tense (P) 
I shall have written the letter by the time you come. 
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– Непотпуни глаголи 
а) ca инфинитивом перфекта 
He ought to have done it by now. 
It must have been nine o‘clock when I came back home. 
б) WOULD/USED TO за изражавање радње која ce понављала у прошлости 
When we were children we would/used to go swimming every summer. 
– Герунд 
а) после израза (P) 
It‘s no use (crying). I can‘t help (laughing). 
б) после глагола continue, go on, keep on, avoid, prefer и др. She kept on talking for hours. She prefers reading to 
playing tennis. 
– Објекат ca инфинитивом (P) 
They want her to be a dentist. 
– Двочлани глаголи (фразални и предлошки) 
– drink up, give in, bring over, call on и др. 
2. Прилози 
– Обнављање и утврђивање 
– Конверзија прилога и придева – daily, early, fast, pretty… 
It is a daily newspaper. It appears daily. 
– Прилози изведени са – 1у, уз промену значења. 
Не works hard. Не hardly works at all. 
3. Везници 
either...or, neither...nor 
 
IV. ТВОРБА РЕЧИ 
Префикси и суфикси за творбу именица ca: co -dis-, in-,mis-, over-; -dom, -ness, -ful,-ment, -tion, -th 

V. ФОНОЛОГИЈА 
Помераље акцента при промени врете речи (PERmit, perMIT) 
 
VI. ЛЕКСИКОЛОГИJA 
Идиоми и фразе 
 
VII. ЛЕKСИКОГРАФИЈА 
Структура и коришћење стручног речника, речника синонима 
 

IV РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 60 часова годишње) 

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 (P) 
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 (Р) 
analysis /analyses, datum /data и др. 
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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 (Р) 
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 (P) 
I am glad to have met you. This bag is too heavy to carry. 
в) BE + infinitive 
The train is to leave at 9.15. The two leaders are to meet in Moscow. 
г) 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 и др. 
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, и др.; leaflet, gosling и др. 
 
V. ЛЕКСИКОЛОГИЈА 
Идиоми и фразе 

VI. ЛЕКСИКОГРАФИJA 
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; 
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 (task-based language teaching; enseñanza por tareas, handlungsorientierter FSU...) 

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 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, 
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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 IV 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 оријентацију 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). 
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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. 
 
 

СОЦИОЛОГИЈА 

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). 
 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
 
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 
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 
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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 у гимназији 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 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 ублажавањс 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. 
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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. 

 
ФИЛОЗОФИЈА 

 
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 анализoм 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. 

 
IV РАЗРЕД 

(2 часа недељно) 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

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) 
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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 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
 

Развијањe (повезаности) знања, вештина, ставова и вредности код ученика погодује тематско и проблемско 
конципирање наставних садржаја које успоставља смисaoне везе између појмова, чињеница, процедура, као и 
сродних садржаја из различитих предмета, и циља на њихову примену у новим образовним контекстима. Настава 
филозофијe има задатак да допринесе развоју општих кључних способности (посебно у области тзв. критичког 
мишљења), али и да, повратно, посредством оних којe су стеченe у другим областима (а то су пре свега језичка, 
читалачка, научна, уметничка писменост) унапреди општу перформансу ученика, подигнe ниво њихове 
интелектуалне и духовне радозналости, oспособи их да феноменe aнализирају 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 
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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, партиципативнe 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 стеченa и ван школе, уважавају индивидуалнe разликe 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 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 пoказују у пројектним радовима које као појединци или у тиму припремају на изабрану тему. 

Покретање расправa (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. 

 

ИСТОРИЈА 

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: 
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– 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. 
 

I РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

УВОД 
 
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. 
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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 црквене 
самосталности (Свети Сава), успон и ширење Србије (Урош I, Милутин, Стефан Дечански), проглашење царства 
(Стефан Душан). Босна од XII до XIV века – богумилство, јачање државе (Стјепан II и Твртко I). 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 I, 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. 
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II РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

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 I 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. 
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Други светски рат 
 
Свет у Другом светском рату: 
Карактер рата и главни фронтови; победе сила осовине у првој фази рата; образовање Антифашистике 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. 
 
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. 

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 
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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 point презентација, коришћење дигиталних аудио-визуелних 
материјала и израда реферата и матурског рада). 

 
МУЗИЧКА УМЕТНОСТ 

 
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. 

 
I РАЗРЕД 

(1 час недељно – 35 годишње) 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

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: Мadona mia сага, Ехо; 
 
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 „Laciate mi morire (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”; 
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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, Д. Скарлати, Хајдн, Моцарт, Бетовен. 
Избор дела за слушање: Купрен: Жетеоци; Д. Скарлати: Избор из сонате за чембало; Ј. Хајдн: Симфонија Д-дур 
бр. 104 (Лондонска“), Симфонија са ударцем тимпана; В. А. Моцарт: Симфонија г-мол оп. 40, Одломци из опере 
„Чаробна фрула”, Концерт за клавир и оркестар д-мол, Мала ноћна музика; Л. В. 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-лесме; 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, X. Штраус (син). 
Избор дела за слушање: Белини: Норма (каватина); Росини: Севиљски бербрин (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, И. 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 I чина); Леонкавало: Пролог из „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, неокласкцизам. 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; Д. Шостакович: V симфонија или Лењиградска симфонија; И. 
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. 
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Избор дела за слушање: П. Коњовић: Триптихон из „Коштане”; М. 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); М. Тајчевић: Седам балканских игара (избор) Воспојте (из „Чегири 
духовна стиха”). 
 
Савремена музика 
Ристић, Рајичић, Љ. Марић, Вучковић, Херцигоња, В. Мокрањац. 
Избор дела за слушање: М. 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); В. Вучковић: 
Буревесник (одломак); М. Вукдраговић: Везиља слободе; Н. Херцигоња: Горски вијенац; В. 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”. М. 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; Д. 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. 

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 
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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. Своје умеће ученици показују на јавним наступима, концертима и 
приредбама у школи и ван ње. 

 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

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 
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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, II и III 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 
(2 часа недељно, 70 годишње) 

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 m ученици и ученице; 
800 m ученици и ученице; 
штафета 4 x 100 m ученици и ученице. 
Вежбање технике трчања на средњим стазама умереним интензитетом и различитим темпом у трајању од 5 до 10 
min. 
Крос: јесењи и пролећни 
800 m ученице; 
1000 m ученици. 
1.2. Скокови: 
Скок удаљ корачном техником. 
Скок увис леђном техником. 
1.3. Бацања: 
Бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 kg, ученици 5 kg). 
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 180º и доскомом на обе ноге („рондат”). 
2.2. Прескоци 
За ученике коњ у ширину висине 120 cm; за ученице 110 cm: 
– 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 
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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 
90º (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 90º 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 90º 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 m за ученике и ученице, трчање на 800 m за ученике и 500 m 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. 
 

II РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 70 годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

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 m ученици и ученице; 
800 m ученици и ученице ; 
штафета 4 x 100 m ученици и ученице. 
Вежбање технике трчања на средњим стазама умереним интензитетом и различитим темпом у трајању од 5 до 10 
min. 
Крос: јесењи и пролећни 
800 m ученице; 
1000 m ученици. 
1.2. Скокови: 
Скок удаљ корачном техником. 
Скок увис леђном техником. 
1.3. Бацања: 
Бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 kg , ученици 5 kg ). 
Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим реализованим атлетским дисциплинама. 
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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 cm; за ученице 110 cm: 
– 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 90º 
удесно; усправ у успон, окрет у успону за 180º 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 m за ученике и ученице, трчање на 800 m за ученике и 500 m 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: 
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. 
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III РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 70 годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМ 

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 m – ученици и ученице, 
на 1000 m – ученици, 
на 800 m – ученице, 
Штафета 4x100 m ученици и ученице. 
1.2. Скокови 
Скок удаљ – одабраном техником; 
Скок увис – одабраном техником. 
1.3. Бацање 
Бацање кугле рационалном техником (ученици 6 kg и ученице 4 kg. 
 
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 180º; 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 cm; за ученице 110 cm: 
– 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 900. 
2.5. Вратило 
За ученике /доскочно и дохватно или дочелно вратило/: 
– /доскочно/: подметно успостављање ниха; њихање са повећавањем амплидуде 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 90º до упора чучећег; усправ, одручити; 
кораци у успону докорацима; вага претклоном и заножењем, усклон; суножним одскоком скок са померањем; 
окрет за 90º у успону; саскок пруженим телом или, за напреднији ниво – са предножним разножењем. 
2.7. Коњ са хватаљкама 
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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. 
 
Минимални образовни захтеви: 
Атлетика: трчање на 100 m за ученике и ученице, трчање на 800 m за ученике и 500 m 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. 
 
 

IV РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 66 годишње) 

Реализује се програм по избору. 

ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ УЧЕНИКА 

I–IV 

Циљ и задаци 

Опште поставке 

Циљ наставе приграма 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. 
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САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ 

Савладавање основних вежби: „докорак”, мењајући корак галопом у свим правцима, полкин корак, далеко 
високи скок, „маказицe”. 
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. 
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 
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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 позитиво 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 
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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). 
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 km (укупно у оба правца); 
II разред до 14 km (укупно у оба правца); 
III разред do 16 km (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. 

МАТЕМАТИКА 

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; 
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– развијају систематичност, уредност, прецизност, темељност, истрајност, критичност у раду, креативност и 
формирају систем вредности; 
– развијају радне навике и унапреде способности за самостални и групни рад; 
– стекну знања и вештине применљиве у савладавању наставних програма других предмета; 
– унапреде способност коришћења различитих извора информација и стручне литературе; 
– формирају свест о универзалности и примени математичког начина мишљења; 
– буду подстакнути за стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама 
струке и друштва; 
– унапреде способности решавања различитих проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном 
животу. 
 

I РАЗРЕД 
(4 часа недељно, 140 часова годишње) 

Логика и скупови (14) 
Основне логичке и скуповне операције. Важнији закони закључивања. Основни математички појмови, 
дефиниција, аксиома, теорема, доказ. 
Декартов производ, релације и функције. Елементи комбинаторике – пребројавање коначних скупова (правило 
збира и правило производа). 
 
Реални бројеви (9) 
Преглед бројева, операције, поље реалних бројева. 
Приближне вредности реалних бројева (грешке, граница грешке, заокругљивање бројева; основне операције са 
приближним вредностима). 
 
Пропорционалносг величина (10) 
Размера и пропорција, пропорционалност величина (директна, обрнута, уопштење), примене (сразмерни рачун, 
рачун поделе и мешања). 
Процентни рачун, каматни рачун. 
Таблично и графичко приказивале стања, појава и процеса. 
 
Увод у геометрију (12) 
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 (28) 
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 (16) 
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 (16) 
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 на решавање различитих проблема. 
Линеарне неједначине са једном непознатом и њихово решавање. Неједначине облика (ах+b)(сх +d)< 0 (где је 
знак < могуће заменити било којим од следећих знакова >, ≥, ≤). 
 
Хомотетија и сличност (14) 
Размера и пропорционалност дужи. Талесова теорема и њене примене. 
Хомотетија, хомотетија и сличност. 
Сличност троуглова, примена код правоуглог троугла, Питагорина теорема. Примена сличности у решавању 
конструктивних и других задатака. 
 
Тригонометрија правоуглог троугла (9) 
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Тригонометријске функције оштрог угла. Основне тригонометријске идентичности. 
Решавање правоуглог троугла. 
 
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска писмена задатка са једночасовним исправкама (12). 

II РАЗРЕД 
(4 часа недељно, 140 часова годишње) 

Степеновање и кореновање (26) 
Степен чији је изложилац цео број, операције. Децимални запис броја у стандардном облику. 
Функција у=хn (n∈N) и њен график. 
Корен, степен чији је изложилац рационалан број. Основне операције са коренима. 
Комплексни бројеви и основне операције са њима. 

Квадратна једначина и квадратна функција (36) 
Квадратна једначина са једном непознатом и њено решавање. Природа решења квадратне једначине 
(дискриминанта). 
Вијетове формуле, растављање квадратног тринома на линеарне чиниоце, примене. 
Неке једначине које се своде на квадратне. 
Квадратна функција и њен график, екстремна вредност. 
Квадратне неједначине. 
Простији системи једначина са две непознате које садрже квадратну једначину (квадратна и линеарна, две чисто 
квадратне), са графичком интерпретацијом. 
Простије ирационалне једначине. 
 
Тригонометријске функције (42) 
Уопштење појма угла, мерења угла, радијан. 
Тригонометријске функције ма ког угла, вредности тригонометријских функција ма ког угла, свођење на први 
квадрант, периодичност. 
Графици основних тригонометријских функција. Графици функција облика y=Asin(ax+b) y=Acos(ax+b). 
Адиционе теореме. Трансформације тригонометријских израза (тригонометријских функција двоструких углова 
и полууглова, трансформације збира и разлике тригонометријских функција у производ и обрнуто). 
Тригонометријске једначине и једноставније неједначине. 
Синусна и косинусна теорема, решавање троугла. 
Примене тригонометрије (у метричкој геометрији, физици, пракси). 
 
Експоненцијална функција, логаритамска функција (24) 
Експоненцијална функција и њено испитивање (својства, график). Једноставније експоненцијалне једначине и 
неједначине. 
Појам инверзне функције. 
Појам логаритма, основна својства. Логаритамска функција и њен график. 
Основна правила логаритмовања, антилогаритмовање. Декадни логаритми. Примене логаритама (геометрија, 
нумеричка математика, пракса). 
Једноставније логаритамске једначине. 
 
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска писмена задатка са једночасовним исправкама (12). 

III РАЗРЕД 
(4 часа недељно, 140 часова годишње) 

Полиедри (20) 
Рогаљ, триедар. Полиедар, Ојлерова теорема, правилни полиедри. 
Призма и пирамида, равни пресеци призме и пирамиде. 
Површина полиедра. Површина призме, пирамиде и зарубљене пирамиде. 
Запремина полиедра, запремина квадра, Кавалијеријев принцип. Запремина призме, пирамиде и зарубљене 
пирамиде. 
 
Обртна тела (15) 
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. 
Уписана и описана сфера полиедра, правог ваљка и купе. 

Вектори (14) 
Правоугли координатни систем у простору, пројекције вектора, координате вектора. 
Скаларни, векторски и мешовити производ вектора. Неке примене вектора. 
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Аналитичка геометрија у равни (40) 
Растојање између две тачке. Подела дужи у датој размери. 
Површина троугла. 
Права: разни облици једначине праве, угао између две праве, растојање тачке од праве. 
Криве линије другог реда: кружница, елипса, хипербола, парабола (једначине, међусобни односи праве и кривих 
другог реда, услов додира, тангента и заједничка својства). 
 
Елементи линеарне алгебре и линеарног програмирања (14) 
Системи линеарних једначина. Гаусов поступак. 
Линеарна неједначина са две непознате и систем линеарних неједначина са две непознате (уз графичку 
интерпретацију). 
Појам линеарног програмирања, примери (транспортни проблем и др.). Решавање проблема линеарног 
програмирања: екстремна вредност израза Ах+Ву+С на конвексном полигону (геометријски приступ). 
 
Математичка индукција. Низови (20) 
Математичка индукција и неке њене примене. 
Основни појмови о низовима, гранична вредност низа. 
Аритметички низ. Геометријски низ. 
Неке примене низова. 

Комплексни бројеви (5) 
Тригонометријски облик комплексног броја, Моаврова формула. Неке примене комплексних бројева. 
 
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска писмена задатка са једночасовним исправкама (12). 

IV РАЗРЕД 
(4 часа недељно, 128 часова годишње) 

Функције (28) 
Важнији појмови и чињенице о функцијама једне променљиве (дефинисаност, нуле, парност, монотоност, 
периодичност). Сложена функција (појам и једноставнији примери). 
Преглед елементарних функција. 
Гранична вредност и непрекидност функције (геометријски смисао). Асимптоте. 
 
Извод функције (26) 
Прираштај функције. Извод функције (проблем тангенте и брзине). Основне теореме о изводу, изводи 
елементарних функција. 
Диференцијал и његова примена код апроксимација функција. 
Испитивање функција (уз примену извода), график функције. 

Интеграл (22) 
Неодређени интеграл. Основна правила о интегралу, табела основних интеграла, интеграли неких елементарних 
функција. 
Метод замене, метод парцијалне интеграције. 
Најједноставнији примери диференцијалних једначина: y´=f(x)g(y), y´´=C, y´´= -k² y 
Одређени интеграл, Њутн-Лајбницова формула (без доказа). 

Примене одређеног интеграла (ректификација, квадратура, кубатура). 

Комбинаторика (12) 
Основна правила. Варијације, пермутације; комбинације (без понављања). 
Биномни образац. 

Вероватноћа и статистика (28) 
Случајни догађаји. Вероватноћа. Условна вероватноћа и независност. Случајне величине. Биномна, Пуасонова и 
нормална расподела. Средња вредност и дисперзија. Популација, обележје и узорак. 
Прикупљање, сређивање и приказивање података. Појам оцене параметара. Оцене вероватноће, средње 
вредности и дисперзије. Интервалне оцене за вероватноћу и средњу вредност. 
 
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска писмена задатка са једночасовним исправкама (12). 
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ДОДАТНИ РАД 

Оријентациони програм 

I РАЗРЕД 
(30 часова годишње) 

1. Елементи математичке логике (6) 
Искази и исказне формуле. Логичне операције, исказне формуле. Веза скуповних и логичких операција. 
Квантори. Основни логички закони. Доказ у математици; грешке у доказивању. Релације и графови. 
 
2. Елементарна теорија бројева – одабрани задаци (6) 
Дељивост, прости бројеви. Еуклидов алгоритам. Конгруенције. Диофантове једначине (линеарне). 
 
 
3. Полиноми (8) 
Идентичне трансформације полинома, метод неодређених коефицијената. Дељивост полинома, Безуова теорема. 
Доказивање неједнакости. 
 
4. Рационални алгебарски изрази, једначине и неједначине (5) 
 
5. Апсолутна вредност броја и примене (4) 
Једначине, неједначине и функције са апсолутним вредностима. 
 
6. Системи линеарних једначина и неједначина (5) 
Системи линеарних једначина и неједначина с више непознатих, примене. Решавање проблема линеарног 
програмирања (геометријски приступ, појам о симплекс-методу). 
 
7. Равне геометријске фигуре (6) 
 
8. Одабрани доказни и рачунски задаци. Вектори н њихова примена. 
 
9. Једнакост многоуглова (4) 
Разложива и допунска једнакост многоуглова. Бољаи-Гервинова теорема. Резање и састављање равних фигура – 
одабрани задаци. 
 
10. Геометријске конструкције у равни (8) 
Разне методе решавања конструктивних задатака (примена изометријских трансформација, сличности, ГМТ и 
др.). Конструкције при ограничењима (само лењиром, само шестаром, недоступне тачке). 
 
11. Инверзија (4) 
 
12. Аполонијев проблем додира (4) 
Десет Аполонијевих конструктивних задатака о додиру кружница. 
 
13. Елементи топологије (4) 
Графови и неке њихове примене. Тополошке инваријанте. Род површи. Ојлерова формула и неке њене примене. 
Историјски осврт. 
 
14. Логички и комбинаторни задаци (5) 
Разни начини решавања логичких задатака (укључујући и апарат исказне алгебре). Пребројавање коначних 
скупова. 

15. Одабрани задаци за такмичења из математике (6) 
Задаци који су по свом садржају изван наведених тема. 
 
 

II РАЗРЕД 
(30 часова годишње) 

1. Квадратне једначине, функције н неједначине (4) 

2. Нелинеарне Диофантове једначине (4) 
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3. Ирационални алгебарски изрази, једначине 
 и неједначине (4) 

4. Експоненцијални и логаритамски изрази, једначине 
 и неједначине (4) 

5. Проблеми екстремних вредности (6) 
Елементарне алгебарске методе решавања проблема екстремних вредности. Решавање неких проблема 
геометријским конструкцијама. Изопериметријски проблем. 
 
6. Реални бројеви (4) 
Разни приступи у заснивању реалних бројева, операције с реалним бројевима, приближна рачунања. 
 
7. Геометријске конструкције у простору (5) 
Праве, равни и углови у простору. Паралелна, ортогонална и централна пројекција; перспектива. Приказивање 
просторних фигура цртежом у равни. Конструкције пресека тела. 
 
8. Одабрана поглавља тригонометрије (8) 
Тригонометријски изрази, једначине и неједначине. 
Примене тригонометрије (решавање троугла, у другим областима, у пракси). 
 
9. Логичко-комбинаторни и слични нестандардни задаци (4) 
(нпр. Дирихлеов принцип, комбинаторна геометрија и др.). 
 
10. Рачуноводство (8) 
Слободан избор садржаја. 
 
11. Одабрани задаци за математичка такмичења (5) 
Задаци који су по свом садржају изван наведених тема. 
 
 

III РАЗРЕД 
(30 часова годишње) 

1. Полиедри, правилни полиедри; тетраедар (6) 
Коса слика, пресеци и симетрија полиедра. Правилни полиедри. Разни задаци о тетраедру, Питагорина теорема у 
простору. 
 
2. Обртна тела. Комбинована тела (4) 
 
3. Математичка индукција. Низови (6) 
Математичка индукција. Аритметички низ, геометријски низ. Гранична вредност низа. Неке сумационе формуле. 
 
4. Рекурентне формуле и неке њихове примене (4) 
Задавање низа рекурентном формулом, Фибоначијев низ. Простије диференцне једначине. 
 
5. Разне примене вектора (4) 
Примене вектора у геометрији, алгебри, тригонометрији и др. 
 
6. Метод координата. Функције и графици (8) 
Координате на правој, Декартов координатни систем у равни, други координатни системи. Општа идеја 
координата. Трансформације координатних система, примене. Важније функције и њихови графици, рационална 
функција, функције с апсолутним вредностима. Графичко решавање једначина и неједначина, графичко 
решавање задатака линеарног програмирања. Примена метода координата на испитивање једначина и 
неједначина с параметрима. Формирање једначина геометријских места тачака у равни. Координатни метод у 
решавању геометријских задатака. 
 
7. Комплексни бројеви и полиноми (6) 
Комплексни бројеви: операције, геометријска интерпретација, тригонометријски облик. Муаврова формула. 
Ојлерова формула. Полиноми с комплексним коефицијентима, основна теорема алгебре, Вијетове формуле. Неке 
примене комплексних бројева. 
 
8. Системи једначина и неједначина другог или вишег реда (4) 

9. Конусни пресеци (6) 
Конусни пресеци: геометријски и аналитички приступ. 
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10. Сферна геометрија (8) 
Геометрија сфере. Тригонометрија сфере, површина сферног троугла. Примене у астрономији, картографији, 
навигацији и др. 
 
11. Математика у применама (4) 
Разне примене математике (зависно од струке): грађевинарство, геодезија, електротехника, машинство, 
саобраћај, пољопривреда и шумарство, финансије и осигурање, уметност, итд. 
 
12. Логичко-комбинаторни задаци (4) 
Разни нестандардни и „главоломни” задаци (проблеми куглица, математичко-шаховске „главоломије”, разне 
математичке игре, криптографија и др.). 
 
13. Одабрани задаци за математичка такмичења (6) 
Задаци који су по свом садржају изван наведених тема. 
 

IV РАЗРЕД 
(30 часова годишње) 

1. Математичке структуре (4) 
Бројеви и операције, општи појам операције; појам математичке структуре, примери. Групе геометријских 
трансформација. Појам о аксиоматском методу. 
 
2. Развој и врсте геометрија (4) 
Постанак геометрије. Разне геометрије: еуклидске и нееуклидске геометрије, афина и пројективна геометрија. 
 
3. Кратак преглед историје математике (8) 
 
4. Функције у природи и техници (4) 
Оптерећење и савијање греде, силе трења, радиоактивни распад материје, спуштање падобраном, атмосферски 
притисак и мерење висине барометром, количина горива за ракету, хармонијске осцилације, клатно, пригушене 
осцилације, плима и осека, спектрална анализа. 
 
5. Извод и интеграл (8) 
Извод и примене извода. Интеграл и примене интеграла. Универзална формула (Симпсонова формула). 
Најпростије диференцијалне једначине и њихова веза са интегралом, геометријска интерпретација. 
Диференцијалне једначине у физици, техници и др. 
 
6. Непрекидност (4) 
Непрекидне функције (геометријски и аналитички смисао). Примена на решавање једначина и неједначина. 
Непрекидна пресликавања, тополошка пресликавања. 
 
7. Нумеричке методе (5) 
Израчунавање вредности израза; коначне разлике, примене. Одређивање приближних решења једначина: 
графичком методом итерације и др. 
 
8. Елементи комбинаторике и вероватноће (8) 
Основна правила комбинаторике. Варијације, пермутације, комбинације. Биномни образац и неке његове 
примене. Вероватноћа и њено израчунавање, условна вероватноћа, геометријска вероватноћа. Бернулијева схема 
и др. 
 
9. Елементи теорије информација и основни кибернетике (5) 
Информациони системи (зависно од струке). 
 
10. Математика у применама: елементи математичког 
 моделирања (6) 
Појам математичког модела. Линеарно и динамичко моделирање. Мрежно планирање. Емпиријски модели. 
Модели система масовног опслуживања. Моделирање диференцијалним једначинама (примери из праксе). 

11. Елементи теорије игара (4) 
Појам игре и стратегије игре. Цена игре, матрица игре. Принцип минимакса. Основна теорема теорије игара. 
Примери. 
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12. Одабрани задаци за математичка такмичења (4) 
Задаци који су по свом садржају изван набројаних тема. 
 
НАПОМЕНА: У сваком разреду треба обрадити 6–8 тема (по избору наставника), зависно од подручја рада и 
струке, односно програма наставе. Назначени број часова за поједине теме је оријентациони и може се повећати 
(смањити) за 1 или 2 часа. 
 
СЛОБОДНЕ МАТЕМАТИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
За рад у оквиру слободне математичке активности (секције, клуба и сл.), поред неких тема из наведеног програма 
за додатни рад (које су приступачне ученицима), узимати и друге садржаје које изаберу сами ученици у сарадњи 
са наставником, а првенствено: теме из историје математике, логичко-комбинаторне задатке, рационалне 
поступке рачунања и трансформација израза, занимљиве конструкције, елементе топологије, разне примене 
табела и дијаграма, бројевне системе, математичке игре и друге математичке занимљивости. 
 
 
 
 
 

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). 

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. 
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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). 

Објашњење садржаја – начин реализације 
 (начин остваривања програма) 

За све програме (М4 – М14) 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 М14 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). 

I РАЗРЕД 

Логика н 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 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. 
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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 н 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. 

Тригонометрија правоуглог троугла. (У програмима М6-М8 и М12-М14. У осталим програмима садржаји ове 
теме су у II разреду (М9-М11) или III разреду (М5) у оквиру теме „Елементи тригонометрије”.) 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. 

II РАЗРЕД 

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 • 10n, где је 1<а<10 и 
n∈Z. Рационалисање обрадити на примерима у којима су имениоци облика: √a,√a ± √b. Функцију у = хn 
испитивати само у неколико случајева (за n ≤ 4), са закључком о облику графика када је изложилац n паран и 
када је непаран број. У вези са комплексним бројевима треба обрадити само основне појмове и чињенице које ће 
бити неопходне при изучавању садржаја о квадратној једначини. 

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 М12-М14). 
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Тригонометријске функције (У програмима М12-М14. У програмима М9-М11 у ову тему, али под називом 
„Елементи тригонометрије”, укључени су (на почетку) и садржаји из подтеме „Тригонометрија правоуглог 
троугла”. У програмима М5-М7 тема је у III разреду.) 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 ах =b, cos ах =b, tg ах=b. Ученици треба да схвате да се многи научни и 
технички проблеми моделују тригонометријским функцијама, па је зато неопходно настојати да упознају 
основна својства ових функција, а првенствено да умеју скицирати и „читати” њихове графике. Посебну целину 
у тригонометријским садржајима представљају адиционе теореме и њихове последице. Оне су значајне не само 
за одређене идентичне трансформације у самој тригонометрији, већ и за примене у неким другим предметима. 
Зато овој целини треба посветити велику пажњу и градиво добро увежбати. Упознавањем синусне и косинусне 
теореме ученици треба да схвате да се проширују могућности примене тригонометрије на решавање ма којег 
троугла, као и на решавање разних проблема из метричке геометрије, физике и посебно струковне праксе. 

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). 

III РАЗРЕД 

Полиедри и обртна тела. (У програмима М9-М14. У осталим програмима ова тема је у II разреду.) 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 лннеарне алгебре и линеарног програмирања. (Са овим називом и садржајима само у програму 
М13. Део ових садржаја, као тема „Елементи линеарног програмирања”, изучава се у програмима М7, М11 и 
М12). У оквиру ове теме ученици треба да продубе и прошире знање о системима линеарних једначина са 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. 

Један део садржаја из програма М7, М11 и М12 (линеарне једначине, неједначине и системи ) укључен је у тему 
„Аналитичка геометрија у равни” (садржаји о правој), док су остали издвојени у посебну тему „Елементи 
линеарног програмирања”. 

Математичка индукција. (Математичка индукција изучава се само у програмима М12-М14 у теми 
„Математичка индукција. Низови”). 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 N у скуп R, уз 
графичку интерпретацију. Као значајне примере низова обрадити аритметички низ и геометријски низ 
(дефиниција – основно својство, општи члан, збир првих n чланова). Појам граничне вредности бесконачног низа 
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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. (Само у програмима М13-М14.) Проширивање знања ученика о бројевима, посебно 
комплексним, на погодно одабраним задацима и кроз практичну примену. 

Елементи привредне и финансијске математике. (Само у програмима М9 (у IV разреду: Улози на штедњу, 
сложени каматни рачун) и М12.) Користити повезаност ових садржаја са раније изучаваним садржајима 
(пропорционалност величина, степеновање, логаритми, једначине и др.). Ученици треба да разумеју суштину 
садржаја и овладају техником израчунавања одређених елемената у оквиру тих садржаја (камата, каматне стопе, 
крајње вредности износа улога и времена улагања, износа и времена плаћања, и сл.), повезујући то са 
конкретним примерима из праксе. 

IV РАЗРЕД 

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. (Само у програмима М10-М14) 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. 

Елементи финансијске математике. (Само у програму М11) У овој теми долази до изражаја повезивање са 
многим раније изучаваним садржајима, посебно из области привредне математике. Ученици треба да разумеју 
суштину појмова финансијске математике и да на примерима из праксе умеју да направе амортизациони план 
зајма (са потребним израчунавањима), да врше конверзију зајма и сл. 

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 
 

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. 
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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. 

 
I  РАЗРЕД 

(2 часа недељно, 64 – 74 часова годишње) 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

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. 
 
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. trial)). 
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, 
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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 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, FTP, 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 

I РАЗРЕД 

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 
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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 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; pазвити 
код ученика свест о опасностима и неопходним мерама заштите здрављa 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 једнице 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; 
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– 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 
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, HTML) 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 „размак”); 
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– 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, pdf-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 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. 
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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 (Cloud computing) (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) 

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; 
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– 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” (cloud 
computing), 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. 
 
 

ГЕОГРАФИЈА 
 

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 основнe појмовe, појавe, процесe и законитости из области друштвене географије, као и њиховe 
узајамнe односe и интерактивнe везe 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; 
– 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. 
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САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
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; 
– 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; 
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– 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; 
– 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 
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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 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 

 

ФИЗИКА 

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 законa; 
– 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. 

 
I РАЗРЕД 

(2 часа недељно, 74 часа годишње) 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

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. (P) 
2. Средња брзина. Тренутна брзина. Закон слагања брзина. (П) 
3. Убрзање. (P) 
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. (P) 
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). 
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– 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) 
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. 
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– Површински напон (рамови са опном од сапунице). 
– Изотермски процес. 
Лабораторијске вежбе 
– Одређивање модула еластичности жице. 
– Мерење коефицијента површинског напона. 
 
 

II РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

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. 
– 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. 
– Maтематичко 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 

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. 
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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 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. 
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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 сваки од наведених облика наставе има своје специфичности у 
процесу остваривања, то су и методска упутства прилагођена овим специфичностима. 
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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 (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... 
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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. 

четворогодишње образовање 

I разред 

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 
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четворогодишње образовање 

II РАЗРЕД 

Редни број 
теме Наслов теме Број часова 

1. Магнетно поље 16 

2. Осцилације 10 

3. Таласи 18 

4. Основи квантне физике 8 

5. Основи атомске и нуклеарне физике 10 

6. Лабораторијске вежбе 8 

Укупно  70 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 
( 2 часа недељно, 70 часова годишње) 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

Динамика ротационог кретања (5+2) 
1. Момент инерције и основни закон динамике ротације (П). 
2. Момент инерције тела разних облика (П). Штајнерова теорема. 

 
Динамика флуида (4+3) 

1.  Стационарно кретање флуида. Бернулијева једначина (П) 
2. Примена Бернулијеве једначине. Добијање ниских притисака. Мерење ниских притисака. Вискозност. (П) 

Осцилације (6+2) 
1. Слободне, пригушене и принудне осцилације. (Р). Резонанција и опасна резонанција (Р). Вибрације 
материјала. Инфразвук и ултразвук. Ултразвучни генератор и његова примена у грађевинарству. 
Архитектонска акустика. 

Топлотне појаве (6+3) 
1. Преношење топлоте.(П). Конвекција. Зрачење. Изолациони материјали. Грађевински објект као 
потрошач енергије. 
2. Провођење топлоте кроз спољње зидове и могуће уштеде. 
Соларно грејање. Карноов кружни циклус.(Р). Принцип рада топлотног мотора. Реални гасови. Ван дер 
Валсова једначина. 
 

Стална електрична струја (5+2) 
1. Електрична струја. Електромоторна сила. 
2. Омов и Џулов закон са становишта електронске теорије.(Р) 
3. Кирхофова правила и њихова примена. (П) Сложено струјно коло. Витстонов мост. (П) 

 
Наизменична струја (5+2) 

1. Принцип рада генератора наизменичне струје. 
2. Отпор у колу наизменичне струје. (П) 
3. Снага наизменичне струје и ефективне вредности наизменичне струје. (П) Генератори и мотори. 

 
Геометријска оптика, Фотометрија (5+3) 

1. Одбијање светлости. (П) Преламање светлости. (П) 
2. Сочива. Налажење лика код сабирних сочива(П) Микроскоп. Дурбин. 
3. Фотометрија. Светлосни флукс (П). Јачина светлости.(П) Осветљеност.(П) Ламбертов закон. Фотометри. 

(Р) 
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Мерни инструменти и методе мерења (5+2) 
1. Сонда. Фотоћелија. Фотоотпорници. Фотоелемент. Термоелемент. Претварање неелектричних 

величина у електричне.(Р) 
2. Сцинтилациони детектор. Катодна цев (Р) 
3. Мерење углова и дужина помоћу електромагнетних таласа. (П) 

Лабораторијске вежбе (8) 
1. Бернулијева једначина 
2. Принудне осцилације. Резонанција. 
3. Витстонов мост и Омов закон. 
4. Одређивање светлосне јачине непознатог светлосног извора фотометром и жижне даљине сабирног сочива 

оптичком клупом. 
 

Садржаји 3. разреда одабрани су тако да да чине целину са програмима физике у 1. и 2. разреду, а уједно су од 
значаја за професионално оспособљавање ученика и боље разумевање одређених физичких законитости и 
њихове примене у грађевинарству и геодезији. 

Програм, исто тако, треба да обезбеди ученицима одговарајућу основу и потребни ниво знања из ове области за 
даље образовање. 

Уз овај програм примењује се упутство за минимални програм четворогодишњих стручних школа 

 

ХЕМИЈА 
 

Циљ наставе хемије je 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. 
 
 

I РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

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. 
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ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ 
 
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. pH 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 карактеристике ученика омогућавају већу заступљеност микроскопског и 
симболичког нивоа репрезентације, као и интеграцију и симултану примену сва три нивоа. Mеђутим, 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). 
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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). 

 

БИОЛОГИЈА 

Циљ наставе биологије је да ученици развију биолошку, општу научну и jeзичку 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. 
 

I РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

I. КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВИХ БИЋА 
Биолошки системи и управљање биолошким системима (ћелијa, ткива, систем органа, организам). 
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II. ВИРУСИ 
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 ПРОИСТИЧУИЗ 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 СРЕДИНЕИ 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. 
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 
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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 СОЦИЈАЛНИАСПЕКТИ ИНТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊАИ 
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 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. 
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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. 

 

УСТАВ И ПРАВО ГРАЂАНА 

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. 
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II, III или IV РАЗРЕД  

(1 час недељно) 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

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 
– Највиши органи државне власти у Републици Србији (Народна скупштина, Влада, председник Републике) 
 
3. ГРАЂАНИН И ЊЕГОВА ПРАВА И СЛОБОДЕУ 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 
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(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 catedra” 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. 
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6.3. САДРЖАЈИ ПРОГРАМА - ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

 

Назив предмета: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Годишњи фонд часова: 35 

Разред: први 

Циљеви учења: 

− 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.   

 

ТЕМА ЦИЉ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ   

ПО ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРОГРАМА 

 
 
ЈА, МИ  И  ДРУГИ 
 

 
• Подстицање ученика на 

међусобно упознавање  
• Подстицање ученика да 

сагледају међусобне 
сличности и разлике  и 
уваже их 

• Развој негативног става 
према било ком облику 
дискриминације  

 
 

 
• Анализира своје особине и  да их  

представи  другима 
• Препозна, анализира   сличности и 

разлике       унутар групе 
• Прихвати  друге  ученике и уважи 

њихову различитост 
• Препозна предрасуде,стереотипе, 
дискриминацију,нетолеранцију по 
различитим основама  
• Сагледа могуће последице 

нетолеранције, 
дискриминације,стереотипа, 
предрасуда и начине  

 

 
• Лични идентитет 
• Откривање и уважавање 

разлика 
• Групна припадност 
• Стeреотипи и предрасуде 
• Толеранција и 

дискриминација 
 

• На почетку теме ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• теоријска настава  
 
Подела одељења на групе 
• Одељење се не дели на групе  
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КОМУНИКАЦИЈА   
У  ГРУПИ 

 

 
• Оспособљавање ученика за 

комуникацију у групи 

• Искаже,образложи и брани 
мишљење аргументима 

• Активно слуша 
• Дебатује и дискутује  на 

неугрожавајући начин, уважавајући 
мишљење других 

• Објасни  разлику између дијалога и 
дебате 

• Објасни разлоге и начине настанка 
гласина у свакодневној комуникацији 
и објасни  последице које изазивају  
гласине 

 

• Самопоуздано реаговање 
• Гласине 
• Неслушање,активно 

слушање 
• Неоптужујуће поруке 
• Изражавање  мишљења 
• Вођење дебате и дијалога  

Место реализације наставе 
• Настава се реализује у учионици 

 
Препоруке за реализацију наставе 
• Активности на првим часовима 

треба тако организовати да се 
обезбеди међусобно упознавање 
ученика, упознавање ученика са 
циљевима и наставним садржајима 
предмета, али и тако да наставник 
добије почетни увид у то са 
каквим знањима, ставовима и 
вештинама из области грађанског 
васпитања група располаже с 
обзиром да нису сви ученици у 
основној школи похађали наставу 
грађанског васпитања у истој 
мери. 

• Реализација програма треба да се 
одвија у складу са принципима 
активне, проблемске и 
истраживачке наставе са сталним 
рефлексијама на одговарајуће 
појаве из друштвеног контекста 
прошлости и садашњости. 

• Квалитет наставе се обезбеђује  
усаглашавањем садржаја са 
одговарајућим методичким 
активностима  и сталном разменом 
информација унутар групе. 

• Добар индикатор успешне наставе 
је способност ученика да 
адекватно примењују стечена 
знања и вештине и да у пракси 
изражавају ставове и вредности  
демократског друштва.  

• Наставник треба да пружи 
неопходну помоћ и подршку 
ученицима у припреми и 
реализацији активности,а заједно 

 

ОДНОСИ  У  ГРУПИ/ 
ЗАЈЕДНИЦИ 

 

 

 

 

• Оспособљавање 
ученика за рад у 
групи/тиму и 
међусобну сарадњу 

 

 

 

 

 

• Подстицање ученика 
да сукобе  решавају на 
конструктиван начин и 
избегавју сукобе 

 

 

 
 
 
 

• 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 

• 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 
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• Оспособљавање 
ученика да препознају 
примере насиље у 
својој средини  и 
преузму одговорност 
за сопствено 
понашање у таквој 
ситуацији 

 
 

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 

 
 
 
• Посредовање  
• Насиље у  околини 
• Вршњачко насиље  
• Насиље у школи.  
• Постизање мира  
 
 
 

са групом  да обезбеди повратну 
информацију о њеној успешности. 

• У реализацији овог програма 
наставник је извор знања, 
организатор и водитељ ученичких 
активности и особа која даје 
повратну информацију. 

•  Повратна информација је од 
великог значаја не само за процес 
стицања сазнања,  већ и за 
подстицање самопоуздања, учешћа 
у раду групе и  мотивације за 
предмет 

• За успешно реализовање наставе 
број ученика у групи не би требала 
да буде већа од 25 ученика. 
Оптималан број ученика је 15-20 
ученика 

Праћење и вредновање 
Вредновање се вршити кроз 
праћење остварености исхода 
Оквирни број часова по темама 
• Ја, ми и други (7 часова) 
• Комуникација у групи (10часова) 
• Односи у групи/заједници (18 

часова) 
Кључни појмови садржаја:идентитет, стереотипи и предрасуде, толеранција и дискриминација, комуникација, насиље, жртва, одговорност 
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Назив предмета: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Годишњи фонд часова: 34 

Разред: други 

ТЕМА ЦИЉ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 
да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ   

ПО ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРОГРАМА 

 

ПРАВА   И  
ОДГОВОРНОСТИ 

 

 

 

• Упознавање 
ученика са 
врстама права и 
природом  
(универзалност, 
целовитост, 
недељивост) 

 

• Упознавање 
ученика са 
начинима и 
механизмима 
заштите права 

• Сагледавање 
значаја личног 
ангажовања у 
заштити 
сопствених права  
и права других 
људи 

 

 

 

• 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 праваа 

• 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 

 

• 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 
• Кршење права детета  
• Заштита права детета 
 

 

 

• На почетку теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима оцењивања. 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 

• теоријска настава  
Подела одељења на групе 

• Одељење се не дели на групе  
Место реализације наставе 

• Настава се реализује у учионици 
Препоруке за реализацију наставе 

• 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 садашњости. 

• Квалитет наставе се обезбеђује  
усаглашавањем садржаја са 
одговарајућим методичким 
активностима  и сталном разменом 
информација унутар групе. 
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ПЛАНИРАЊЕ  И   
ИЗВОЂЕЊЕ  АКЦИЈЕ 

 

 

• Подстицање  
ученика на 
активну 
партципацију у 
животу школе 

 

 

• Развијање 
вештина 
планирања 
акција 

 

 

• 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 
• Представипутем јавне 

презентацијунацрт акције и резултате 
акције 

 

 

• Избор проблема 
• Идентификација могућих 

решења 
• Припрема нацрта акције 
• Реализација акције (ван 

редовних часова и учионице) 
• Анализа реализоване акције 
• Представљање резултата 

акције 

• Добар индикатор успешне наставе је 
способност ученика да адекватно 
примењују стечена знања и вештине и 
да у пракси изражавају ставове и 
вредности  демократског друштва.  

• Наставник треба да пружи неопходну 
помоћ и подршку ученицима у 
припреми и реализацији активности,а 
заједно са групом  да обезбеди 
повратну информацију о њеној 
успешности. 

• У реализацији овог програма 
наставник је извор знања, организатор 
и водитељ ученичких активности и 
особа која даје повратну информацију. 

•  Повратна информација је од великог 
значаја не само за процес стицања 
сазнања,  већ и за подстицање 
самопоуздања, учешћа у раду групе и  
мотивације за предмет 

• За успешно реализовање наставе број 
ученика у групи не би требала да буде 
већа од 25 ученика. Оптималан број 
ученика је 15-20 ученика 

Праћење и вредновање 
Вредновање се вршити кроз 
праћење остварености исхода 
Оквирни број часова по темама 
• Права и одговорности (17 часова) 
• Планирање и извођење акције  

(17часова) 
Кључни појмови садржаја:права, одговорност,грађанска акција  
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Назив предмета: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Годишњи фонд часова: 34 

Разред: трећи 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 
да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ   

ПО ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРОГРАМА 

 
ДЕМОКРАТИЈА  И  
ПОЛИТИКА 
 

• Разумевање појмова 
демократија,политика, 
власт, грађански 
живот  

 
• Упознавање са 

механизмима 
функционисања 
демократије  и 
институцијама 
демократије 

 
• Сагледавање значаја и 

начина контроле и 
ограничења власти у 
демократији 

 
• 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 

 
• Демократија, политика и 

власт 
• Функционисања  институције 

демократије  
• Механизми и начини 

контроле и ограничења 
власти у демократском 
поретку 

 

• На почетку теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима оцењивања. 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
• теоријска настава  
Подела одељења на групе 
• Одељење се не дели на групе  

Место реализације наставе 
• Настава се реализује у учионици 

Препоруке за реализацију наставе 
• 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 садашњости. 

• Квалитет наставе се обезбеђује  
усаглашавањем садржаја са 
одговарајућим методичким 
активностима  и сталном разменом 
информација унутар групе. 

• Добар индикатор успешне наставе је 
способност ученика да адекватно 
примењују стечена знања и вештине и 
да у пракси изражавају ставове и 
вредности  демократског друштва.  

 
ГРАЂАНИН  И  
ДРУШТВО 

 

• Сагледавање улоге 
грађанина/грађанке у 
демократском 
друштву 

• Упознање се са радом 
локалне самоуправе  

• Сагледавање улоге и 
карактеристика 
цивилног друштва  у 
демократији 

• Сагледавање значаја и 
начина учествовања 
грађанина/грађанке у 
политици 

• Разуме политичко одређење појма 
грађанин/грађанка  

• Разуме  значај  поштовања закона у 
демократској држави 

• Објасни улогу локалне самоуправе и 
послове којима се она бави  

• 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 

 
 
• Однос државе и грађанског 

друштва 
• Појам грађанина  
• Значај и начин  учествовања 

грађанина у политици 
• Улога грађана у остваривању 

права 
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који ометају/ подстичу демократски 
развој друштва 

• Наставник треба да пружи неопходну 
помоћ и подршку ученицима у 
припреми и реализацији активности,а 
заједно са групом  да обезбеди 
повратну информацију о њеној 
успешности. 

• У реализацији овог програма 
наставник је извор знања, организатор 
и водитељ ученичких активности и 
особа која даје повратну информацију. 

•  Повратна информација је од великог 
значаја не само за процес стицања 
сазнања,  већ и за подстицање 
самопоуздања, учешћа у раду групе и  
мотивације за предмет 

• За успешно реализовање наставе број 
ученика у групи не би требала да буде 
већа од 25 ученика. Оптималан број 
ученика је 15-20 ученика 

 
Праћење и вредновање 
Вредновање се вршити кроз 
праћење остварености исхода 
 
Оквирни број часова по темама 
• Демократија и политика(6 часова) 
• Грађанин и друштво(8часова) 
• Грађанска и политичка права и право 

на грађанску иницијативу 
(12 часова) 
• Планирање конкретне акције 

(8 часова) 
 

 

ГРАЂАНСКА   И  
ПОЛИТИЧКА  
ПРАВА   И  ПРАВО  
НА  ГРАЂАНСКУ  
ИНИЦИЈАТИВУ 

 

 
• Упознавање  ученика 

са суштином 
грађанских  права и 
правом на грађанску 
иницијативу 

 
• Сагледавање улоге 

грађана у 
остваривању људских 
права у демократском 
друштву 

• Сагледавање 
неопходности и 
начина активног 
учешћа грађана у 
демократском 
друштву  

 
 
 

• Објасни појам људских права 
• Наведе врсте људских права и 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.   

 
 
• Право на грађанску 

иницијативу  
• Партиципација грађана у 

процесу доношења одлука и 
право на самоорганизовање 
грађана 

• Улога невладиних 
организација 
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ПЛАНИРАЊЕ  
КОНКРЕТНЕ  
АКЦИЈЕ 
 

 
• Подстицање и 

оспособљавање 
ученика за планирање 
заједничких акција и 
пројеката у локалној 
заједници 

 
 

 
• 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  
• Представипутем јавне 

презентацијунацрт акције и резултате 
акције 

 
• Избор проблема 
• Идентификација могућих 

решења 
• Припрема нацрта акције 
• Реализација акције (ван 

редовних часова и учионице) 
• Анализа реализоване акције 
• Представљање резултата 

акције 

Кључни појмови садржаја:демократија, политика, власт, грађанин, грађанска иницијатива, невладине организације 
 

Назив предмета: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Годишњи фонд часова: 31 

Разред: четврти 

ТЕМА ЦИЉ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ   

ПО ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРОГРАМА 

 
 
СВЕТ   ИНФОРМАЦИЈА 

 
• Упознавање са 

могућностима које 
Закон о слободном 
приступу 
информацијама 
пружа у 
остваривању 
људских права и 
слобода  

• Оспособљавање 

 
• Објасни  значај постојања права на 

слободан приступ информацијама  
• Објасни појам јавне информације и 

идентификује информације које су од 
јавног значаја и које  грађанин може 
да добије по Закону 

• Наведе основне одредбе Закон о 
слободном приступу информацијама и 
објасни улогу повереника  

 

 
• Извори информација  
• Појам јавне информације 
• Приступ информацијама-

основна правила и 
ограничења 

• Ззаштита права  на 
информисање-улога 
повереника  

• Процедура подношења 
захтева за приступ 

• На почетку теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима оцењивања. 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
• теоријска настава  
Подела одељења на групе 
• Одељење се не дели на групе  
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ученика да 
самостално траже 
и долазе до 
информација од 
јавног значаја 

• Разумевање улоге 
и значаја медија у 
савременом 
друштву 

• Развијање 
критичког односа 
према медијима и 
и информација  

добијених преко 
различитих 
 медија 

• Наведе  процедуру подношења захтева 
за приступ информацијама од јавног 
зачаја  

• Попуни образац  и тражи 
информацију од јавног значаја 

• Анализира информације које добија 
преко различитих медија  

• Тражи, пронађе и даје информацију 
• Открива примере манипулације у 

медијима 
• Објасни значај објективности и 

веродостојности информација 
 
 
 
 

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 
 

Место реализације наставе 
• Настава се реализује у учионици 

Препоруке за реализацију наставе 
• 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 садашњости. 

• Квалитет наставе се обезбеђује  
усаглашавањем садржаја са 
одговарајућим методичким 
активностима  и сталном разменом 
информација унутар групе. 

• Добар индикатор успешне наставе је 
способност ученика да адекватно 
примењују стечена знања и вештине и 
да у пракси изражавају ставове и 
вредности  демократског друштва.  

• Наставник треба да пружи неопходну 
помоћ и подршку ученицима у 
припреми и реализацији активности,а 
заједно са групом  да обезбеди 
повратну информацију о њеној 
успешности. 

• У реализацији овог програма 
наставник је извор знања, организатор 
и водитељ ученичких активности и 
особа која даје повратну 
информацију. 

•  Повратна информација је од великог 
значаја не само за процес стицања 
сазнања,  већ и за подстицање 
самопоуздања, учешћа у раду групе и  
мотивације за предмет 

• За успешно реализовање наставе број 
ученика у групи не би требала да буде 
већа од 25 ученика. Оптималан број 
ученика је 15-20 ученика 

Праћење и вредновање 

 
 

СВЕТ  
ПРОФЕСИОНАЛНОГ  
ОБРАЗОВАЊА  И  РАДА 

 

• Разуме важност 
дефинисања 
професионалних 
циљева  и 
планирање 
каријере 

• Развијање 
вештине тражења 
информација 
значајних за 
професионално 
образовање и 
укључивање у 
свет рада 

• Оснаживање 
ученика да 
постављају 
циљеве личног 
развоја и 
планирају 
својпрофесионалн
и развој 

 
• Разуме значај  попштовања социјално-

економских права 
 
• Поставља циљеве личног развоја и 

планира свој развој 
 
• Анализира  сопствене  способности 

особине и вештине 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 
 
 

 
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 
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Кључни појмови садржаја: информације, медији, манипулација,каријера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вредновање се вршити кроз 
праћење остварености исхода 
Оквирни број часова по темама 
• Светинформација  (15часова) 
• Свет професионалног образовања и 

рада (16 часова) 
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Назив предмета: ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
Годишњи фонд часова:  37  
Разред:  Први  

ТЕМА 
(наставне 
јединице)  

    

 

ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН  
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

I - УВОД  
1. Уводни час,  
2. Понављање 
кључних појмова 
и садржаја 
обрађених у 
основној школи  

Упознавање ученика са садржајем 
предмета, планом и програмом и 
начином реализације наставе 
Православног катихизиса;  
Установити каква су знања стекли и 
какве ставове усвојили ученици у 
претходном школовању.  
 

- моћи да сагледа садржаје којима ће се 
бавити настава Православног 
катихизиса у току  
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.  

Специфичности 
наставе Православног 
катихизиса у средњој 
школи и гимназијама;  
- Међусобно 
упознавање ученика;  
- Рекапитулација 
обрађених садржаја о 
личносном Богу, 
човеку, Цркви, 
Литургији.  

Катихизација као литургијска делатност- 
заједничко је дело катихете (вероучитеља) и 
његових ученика.  
Катихеза не постоји ради гомилања информација 
(„знања о вери“), већ као настојање да се учење и 
искуство Цркве лично усвоје и спроведу у живот 
кроз слободно учешће у богослужбеном животу 
Цркве. Катихета (вероучитељ) би требало да стално 
има на уму да је катихеза сведочење Истине, 
проповед Истине и увођење у Истину кроз Цркву 
као заједницу љубави.  

II – 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 
(систематиза-циjа 
теме)  

- Пружити ученицима основ за 
разумевање да је творевина дело 
љубави Божје, да носи стваралачки 
печат Божји, да није случајно 
настала, нити је самобитна;  
- Пружити ученицима основ за 
разумевање да је Бог Личност;  
- Упознати ученике да је човек 
богочежњиво биће и да се Бог 
открива човеку ради заједнице са 
њим;  
- Пружити ученицима знање о 
библијским, светоотачким и 
богослужбеним сведочанствима да је 
Бог Света Тројица;  
- Омогућити ученицима да стекну 
основ за разумевање поступности 
Откривења Божјег, као и то да се 
Његово Откривење и данас дешава, 
уочава, препознаје и доживљава у 
Цркви.  

- моћи да наведе неке од примера 
Откривења Бога у Библији;  
- моћи да разуме и тумачи значење 
израза homo religiosus;  
- 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;  
- 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.  
 

- 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.  
 

На почетку сваке наставне теме ученике би требало 
упознати са циљевима и исходима наставе, 
садржајима по темама, начином остваривања 
програма рада, као и са начином вредновања 
њиховог рада.  
Врсте наставе  
Настава се реализује кроз следеће облике наставе:  
-теоријска настава (35 часова)  
-практична настава (2часа)  
Место реализације наставе  
- Теоријска настава се реализује у учионици;  
- Практична настава се реализује у цркви – 
учешћем у литургијском сабрању;  
Дидактичко методичка упутства за реализацију 
наставе  
- Уводне часове требало би осмислити тако да 
допринесу међусобном упознавању ученика, 
упознавању ученика с циљевима, исходима, 
наставним садржајима, али и тако да наставник 
стекне почетни увид у то каквим предзнањима и 
ставовима из подручја Православног катихизиса, 
група располаже.  
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ТЕМА 
(наставне 
јединице)  

    

 

ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН  
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

III - 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)  

- Оспособити ученика за 
разликовање знања које се односи 
на предмете и познања личности;  
- Указати ученицима да су вера и 
поверење предуслови сваког 
знања;  
- Упознати ученике са примерима 
вере и поверења у Бога библијских 
личности;  
- Оспособити ученике за 
разумевање да је богопознање у 
православном искуству плод 
личне, слободне заједнице човека с 
Богом;  
- Пружити ученицима основ за 
разумевање да се богопознање као 
лични доживљај Христа у Цркви 
разликује од „знања о Богу“.  
 

- 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.  
 

-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.  
 

- Реализација програма требало би да се одвија 
у складу с принципима савремене активне 
наставе која својом динамиком подстиче 
ученике на истраживачки и проблемски 
приступ садржајима тема. У току реализације 
стављати нагласак више на доживљајно и 
формативно, а мање на сазнајно и 
информативно.  
- Квалитет наставе се постиже када се наставни 
садржаји реализују у складу са савременим 
педагошким захтевима у погледу употребе 
разноврсних метода, облика рада и наставних 
средстава.  
- Имаући у виду захтеве наставног програма и 
могућности транспоновања наставног садржаја 
у педагошко дидактичка решења, наставник би 
требало да води рачуна и о психолошким 
чиниоцима извођења наставе – узрасту 
ученика, нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, способностима 
и мотивацији ученика.  
- У остваривању савремене наставе наставник 
је извор знања, креатор, организатор и 
координатор ученичких  
активности у наставном процесу.  
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ТЕМА (наставне 
јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН  
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

IV – 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)  

- Разговарати са ученицима о 
човековој потреби да припада 
заједници и како се припадност 
остварује;  
- Оспособити ученике за правилно 
схватање појма Цркве као 
благодатне заједнице Бога и 
верних која се остварује у светој 
Литургији;  
- Указати ученицима да не постоје 
хришћани мимо Цркве;  
- Пружити ученицима основ за 
разумевање да је света Литургија 
извор спасења јер се у њој 
остварује пуноћа заједнице са 
Богом.  
 

- 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.  
 

- Црква као заједница 
која се пројављује на 
Литургији;  
- Моја парохија;  
- Хришћанин – човек 
Цркве;  
- Света Литургија – 
пуноћа заједнице са 
Богом.  
 

- Настава је успешно реализована ако је ученик 
спреман да Цркву схвати као простор за 
остваривање своје личности кроз заједничарење 
са ближњима и Тројичним Богом који постаје 
извор и пуноћа његовог живота.  
 
Евалуација наставе  
Евалуацију наставе (процењивање успешности 
реализације наставе и остварености задатака и 
исхода наставе) наставник ће остварити на два 
начина:  
- процењивањем реакције ученика или 
прикупљањем коментара ученика путем 
анкетних евалуационих листића;  
- провером знања које ученици усвајају на часу 
и испитивањем ставова;  

V - 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  

- Упознати ученике са настанком и 
поделом Светог Писма;  
- Предочити ученицима да је 
Свето Писмо богонаднута књига;  
- Упознати ученике да је Свето 
Писмо књига богослужбене 
заједнице (Старог и Новог 
Израиља);  
- Омогућити ученицима да појме 
континуитет Божјег Откривења у 
Старом и Новом Завету;  
- Указати ученицима да је за 
правилно тумачење Светог Писма 
неопходна укорењеност у животу 
Цркве.  

- 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.  

- Настанак и подела 
Светог Писма;  
- Канон и 
богонадахнутост Светог 
Писма;  
- Црква као место 
тумачења и доживљаја 
Свeтог Писма и Светог 
Предања;  
- Утицај Светог Писма на 
културу и цивилизацију;  
- Свето Писмо је књига 
Цркве.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Оцењивање  
Непосредно описно оцењивање ученика може  
се вршити кроз: усмено испитивање; писмено  
испитивање; посматрање понашања;  
Број часова предвиђених за обраду и  
систематизацију по темама:  
Бог Откривења (5 часова)  
Вера, знање и бого-познање (5 часова)  
Хришћанин – човекЦркве (4 часа)  
Свето Писмо – књига Цркве (5 часова)  
Хришћански живот (5 часова) 
Остали број часова предвиђен је за 
друге типове часа.  
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ТЕМА (наставне 
јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН  
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

VI - 
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  

- Пружити знање ученицима да је 
подвиг неопходно средство за 
остварење личне заједнице с Богом 
у Христу, у којој ће Бог бити извор 
нашег вечног постојања и личног 
идентитета;  
- Оспособити ученика за 
разликовање народног и црквеног 
Предања и правилно доживљавање 
православног етоса који извире из 
литургијског начина постојања 
људи и природе;  
- Развијање свести ученика о 
неопходности одговорног живота 
у заједници и ослобађања од 
егоцентризма;  
- Упознати ученике да је светост 
достижна и данас, те да није 
привилегија прошлости;  
- Омогућити разумевање 
ученицима да је човек биће 
смисла;  
- Установити обим и квалитет 
знања и разумевања стечених у 
току школске године из 
Православног катихизиса.  

- 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.  
 

- Питања односа 
народног и црквеног 
предања;  
- Животна искушења и 
суочавање са њима;  
- Живот није случајност 
него је дар;  
- Светост као мера 
људског достојанства.  
 

 

 
КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:  
1. Српски језик и књижевност   5. Екологија   9.Грађанско васпитање 
2. Историја     6. Психологија 
3. Ликовна култура    7. Социологија 
4. Музичка култура    8. Философија 
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Назив предмета:  ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС  
Годишњи фонд часова:  37  
Разред:  Други  

ТЕМА 
(наставне 
јединице)  

    

 

ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН  
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

     
I – УВОД  
1. Понављање 
кључних појмова 
обрађених у првом 
разреду средње 
школе  

 

- Упознавање ученика са 
садржајем предмета, планом и 
програмом и начином реализације 
наставе Православног катихизиса;  
- Установити каква су знања 
стекли и какве ставове усвојили 
ученици у претходном школовању.  

- моћи да сагледа садржаје којима ће се 
бавити настава Православног 
катихизиса у току 2. године 
средњошколског или гимназијског 
образовања;  
- моћи да уочи какво је његово 
предзнање из градива Православног 
катихизиса обрађеног у претходном 
разреду школовања.  
 

- Специфичности наставе 
Православног катихизиса 
у средњој школи и 
гимназијама;  
- Рекапитулација 
обрађених садржаја о 
Богу, Цркви као 
богослужбеној заједници, 
хришћанском животу  
 

Катихизација као литургијска делатност- 
заједничко је дело катихете (вероучитеља) и 
његових ученика.  
Катихета (вероучитељ) би требало стално да има 
науму да катихеза не постоји ради гомилања 
информација („знања о вери“), већ као 
настојање да се учење и искуство Цркве лично 
усвоје и спроведу у живот кроз слободно 
учешће у богослужбеном животу Цркве.  

II – СТВАРА- 
ЊЕ СВЕТА И 
ЧОВЕКА  
2. Стварање све- 
та  
3. Стварање чо- 
века по икони и 
подобију Бож- 
јем  
4. Творевина и 
човеково место  
у њој  
5. Свет је ство- 
рен са циљем да 
постане Црква  
6. Представе 
стварања света и 
човека у 
православној 
иконографији  

 

- Омогућити ученицима да стекну 
неопходно знање да узрок 
постојања света јесте личносни 
Бог Који слободно из љубави 
ствара свет;  
- Развијање свести код ученика о 
стварању човека по „икони и 
подобију Божјем“, односно као 
слободне личности способне за 
љубав према другом бићу;  
- Оспособити ученике за 
разумевање да је свет и све што је 
у њему, створено за вечност, да 
буде причасник вечног Божјег 
живота;  
- Предочити ученицима  
чињеницу да је човек од Бога 
призван да управља целим светом 
и да га приноси Богу, те да се у тој 
заједници обожи и човек и свет.  

- 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;  
- моћи да преиспитује и вреднује 
сопствени однос према Богу, другом 
човеку и према творевини Божјој.  

- 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.  
 

На почетку сваке наставне теме ученике би 
требало упознати са циљевима и исходима 
наставе, садржајима по темама, начином 
остваривања програма рада, као и са начином 
вредновања њиховог рада.  
Врсте наставе  
Настава се реализује кроз следеће облике 
наставе:  
-теоријска настава (35 часова)  
-практична настава (2 часа)  
 
Место реализације наставе  
- Теоријска настава се реализује у учионици;  
- Практична настава се реализује у цркви- 
учешћем у литургијском сабрању;  
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ТЕМА (наставне 
јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН  
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

III - 
ПРАРОДИТЕЉСК
И ГРЕХ  
7. Библијска повест о 
прародите - љском 
греху  
8. Прародите - љски 
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. Прароди - тељски 
грех у светлости 
богослужбе - них 
текстова  

Пружити ученицима основ за 
разумевање прародитељског греха 
на основу библијског 
сведочанства, тумачења Светих 
Отаца и учења Цркве;  
- Ученицима предочити да се 
човеков промашај (грех) састоји у 
одвајању човека и света од Бога;  
- Пружити ученицима основ за 
разумевање да спасење као 
превазилажење смрти и 
задобијање вечног живота, јесте 
повратак у заједницу с Богом.  
 

- 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.  

- 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.  
 

Дидактичко методичка упутства за 
реализацију наставе  
- Уводне часове требало би осмислити тако да 
допринесу међусобном  
упознавању ученика, упознавању ученика с 
циљевима, исходима, наставним садржајима, 
али и тако да наставник стекне почетни увид у 
то каквим предзнањима и ставовима из подручја 
Православног катихизиса, група располаже.  
- Реализација програма требало би да се одвија у 
складу с принципима савремене активне 
наставе, која својом динамиком подстиче 
ученике на истраживачки и проблемски приступ 
садржајима тема. У току реализације стављати 
нагласак више на доживљајно и формативно, а 
мање на сазнајно и информативно.  
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ТЕМА (наставне 
јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН  
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

IV – 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  

- Омогућити ученицима 
разумевање да се Стари Завет у 
главним цртама, периодима, 
личностима и догађајима може 
посматрати као праслика и најава 
новозаветних догађаја;  
 
- Омогућити ученицима да стекну 
знање о историјском току 
остварења Божјег плана о свету;  
- Пружити ученицима основ за 
разумевање да се у личности 
Исуса Христа испуњава оно што је 
откривено и речено у Старом 
Завету;  
- Предочити ученицима у чему се 
састоји разлика између Цркве као 
богочовечанске заједнице и других 
облика људских заједница;  
- Предочити ученицима да се у 
старозаветној историји назире 
личност Месије Који сабира и 
избавља народ Божји.  

- 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 мес  
 
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;  
- бити свестан да је за богопознање 
неопходан личан сусрет са Богом;  
- моћи да разуме да је обећање 
потомства дато Аврааму духовног 
карактера.  
 
 

- Тајна Христова у 
историји спасења;  
- Лични однос са Богом 
старозаветних 
патријараха и праотаца;  
- Праслике Христа и 
Цркве у периоду 
старозаветних  
патријараха и праотаца.  
 
 

- Квалитет наставе се постиже када се наставни 
садржаји реализују у складу са савременим 
педагошким захтевима у погледу употребе 
разноврсних метода, облика рада и наставних 
средстава.  
- Имаући у виду захтеве наставног програмa и 
могућности транспоновања наставног садржаја 
у педагошко дидактичка решења, наставник би  
требало да води рачуна и о психолошким 
чиниоцима извођења наставе – узрасту 
ученика, нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, способностима 
и мотивацији ученика.  
- У остваривању савремене наставе наставе 
наставник је извор знања, креатор, организатор 
и координаор ученичких активности у 
наставном процесу.  
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ТЕМА (наставне 
јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН  
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

IV – 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  

- Омогућити ученицима 
разумевање да се Стари Завет у 
главним цртама, периодима, 
личностима и догађајима може 
посматрати као праслика и најава 
новозаветних догађаја;  
 
- Омогућити ученицима да стекну 
знање о историјском току 
остварења Божјег плана о свету;  
- Пружити ученицима основ за 
разумевање да се у личности 
Исуса Христа испуњава оно што је 
откривено и речено у Старом 
Завету;  
- Предочити ученицима у чему се 
састоји разлика између Цркве као 
богочовечанске заједнице и других 
облика људских заједница;  
- Предочити ученицима да се у 
старозаветној историји назире 
личност Месије Који сабира и 
избавља народ Божји.  
 

- 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;  
- бити свестан да је за богопознање 
неопходан личан сусрет са Богом;  
- моћи да разуме да је обећање 
потомства дато Аврааму духовног 
карактера.  
 

Тајна Христова у 
историји спасења;  
- Лични однос са Богом 
старозаветних 
патријараха и праотаца;  
- Праслике Христа и 
Цркве у периоду 
старозаветних  
патријараха и праотаца.  
 
 

- Настава је успешно реализована ако је ученик 
спреман да Цркву схвати као простор за 
остваривање своје личности кроз 
заједничарење са ближњима и Тројичним  
Богом који постаје извор и пуноћа његовог 
живота.  
Евалуација наставе  
Евалуацију наставе (процењивање успешности 
реализације наставе и остварености  
задатака и исхода наставе) наставник ће 
остварити на два начина:  
- процењивањем реакције ученика или  
прикупљањем коментара ученика путем 
анкетних евалуационих листића;  
- провером знања које ученици усвајају на 
часу и испитивањем ставова;  
 
Оцењивање  
Непосредно описно оцењивање ученика  
може се вршити кроз:  
- усмено испитивање;  
- писмено испитивање;  
- посматрање понашања ученика;  
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ТЕМА (наставне 
јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН  
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

V – СВЕШТЕ- 
НА ИСТОРИ- 
ЈА 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)  

 

- Пружити ученицима основ за 
разумевање да је целокупан 
садржај старозаветне месијанске 
мисли остварен тек у Новом 
Завету у личности Господа Исуса 
Христа;  
- Предочити ученицима да се у 
старозаветној историји назире 
личност Месије Који сабира и 
избавља народ Божји;  
- Упознати ученике са значајем 
старозаветног празновања Пасхе 
као праслике молитвеног  
сећања на Христово Страдање, 
Васкрсење и Други долазак;  
- Омогућити ученицима 
разумевање да се деловањем 
пророка Божјих увек изграђује 
Црква.  

- 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;  

- Повезивање појмова: 
Стари и Нови Израиљ; 
мâна 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  
 

Број часова предвиђених за обраду и 
систематизацију по темама:  
- Стварање света и човека (5 часова)  
- Прародитељски грех (6 часова)  
- Свештена историја спасења (од Адама до 
Израиља) (6 часова)  
- Свештена историја спасења (од Мојсија до 
Христа) (6 часова)  
- Старозаветна ризница (3 часа)  
 
Остали број часова предвиђен је за друге 
типове часа.  
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ТЕМА (наставне 
јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН  
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

VI – 
СТАРОЗАВЕТНА 
РИЗНИЦА  
25. Мудросна 
књижевност – 
одабрани одељци  
26. Одабрани 
одељци из Псалама 
Давидових  
27. Старозаветни 
списи у 
богослужењу  
Цркве  

 

- Омогућити ученицима доживљај 
старозаветне побожности;  
- Подстицати ученике на 
промишљање о незаменљивости и 
вредности сопствене личности;  
- Установити обим и квалитет 
знања и разумевања стечених у 
току школске године из 
Православног катихизиса.  

- 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.  
 

- Мудросна књижевност;  
- Псалми Давидови;  
- Пророци Илија и 
Јелисеј;  
- Старозаветни списи у 
богослужењу Цркве.  

 

 
КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:  
1. Српски језик и књижевност   4. Екологија   7. Социологија 
2. Историја     5. Физика   8. Ликовна култура 
3. Географија     6. Философија    9. Музичка култура  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018/19. – 2021/22.  -  Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд 

 

121 
 

Назив предмета:  ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС  
Годишњи фонд часова:  37  
Разред:  Трећи 
 

ТЕМА (наставне 
јединице)  

    
 

ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН  
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

I – УВОД  
1. Понављање 
кључних појмова 
обрађених у другом 
разреду средње 
школе  

- Упознавање ученика са 
садржајем предмета, планом и 
програмом и начином реализације 
наставе Православног катихизиса;  
- Установити каква су знања 
стекли и какве ставове усвојили 
ученици у претходном школовању.  

- сагледа садржаје којима ће се бавити 
настава Православног катихизиса у 
току 3. године средњошколског или 
гимназијског образовања;  
- уочи какво је његово предзнање из 
градива Православног катихизиса 
обрађеног у претходном разреду 
школовања.  

- Специфичности наставе 
Православног катихизиса 
у средњој школи и 
гимназијама;  
- Рекапитулација 
обрађених садржаја о 
стварању света и човека, 
прародитељском греху и 
историји спасења.  

Катихизација као литургијска делатност- 
заједничко је дело катихете (вероучитеља) и 
његових ученика.  
Катихета (вероучитељ) би требало стално да има 
науму да катихеза не постоји ради гомилања 
информација („знања о вери“), већ као 
настојање да се учење и искуство Цркве лично 
усвоје и спроведу у живот кроз слободно 
учешће у богослужбеном животу Цркве.  

II – ХРИСТОС 
ИСТИНИТИ 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 
(системати-зација 
теме)  

    

 

- Ученицима пружити основ за 
разумевање значаја Христове 
личности и Његовог живота за 
наше спасење;  
- Протумачити ученицима 
Христова имена: Нови Адам, 
Месија и Емануил;   
- Протумачити ученицима пролог 
Јеванђеља по Јовану;  
- Ученицима пружити основ за 
разумевање да је Христос потпуни 
Бог и потпуни човек;  
 Упознати ученике са теологијом 
иконе – да се на иконама 
пројављује историјска и 
есхатолошка димензија.  

-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;  
- моћи да наведе основне разлике 
између слике и иконе.  

- Господ Исус Христос: 
Нови Адам, Месија и 
Емануил;  
- Исус Христос – 
Оваплоћени Логос 
Божји;  
- Христос истинити Бог и 
истинити Човек.  

На почетку сваке наставне теме ученике би 
требало упознати са циљевима и исходима 
наставе, садржајима по темама, начином 
остваривања програма рада, као и са начином 
вредновања њиховог рада.  
Врсте наставе  
Настава се реализује кроз следеће облике 
наставе:  
-теоријска настава (37 часова)  
 
Место реализације наставе  
- Теоријска настава се реализује у учионици;  
- Практична настава се реализује у цркви – 
учешћем у литургијском сабрању;  
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ТЕМА 
(наставне 
јединице)  

    

 

ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН  
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

III - 
ПРИБЛИЖИЛО 
СЕ ЦАРСТВО 
БОЖЈЕ...  
6. Почетак Христове 
проповеди  
7. Блаже- нста 
8. Беседа на гори  
9.Параболе о 
Царству Божјем  
10.Царство Божје – 
циљ Христове 
проповеди 
(систематизација 
теме)  

    

 

- Пружити ученицима основ за 
разумевање да Христос доноси 
Царство Божје у свет;  
- Посматрати Христово учење 
о Блаженствима у савременом 
контексту;  
- Предочити ученицима 
Христово учење о Царству 
Божјем;  
- Христова проповед има 
универзални карактер.  

- 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.  

- Христова проповед;  
- Беседа на гори;  
- Параболе о Царству 
Божјем;  
- Царство Божје – циљ 
Христове проповеди.  
 

Дидактичко методичка упутства за 
реализацију наставе  
- Уводне часове требало би осмислити тако да 
допринесу међусобном упознавању ученика, 
упознавању ученика с циљевима, исходима, 
наставним садржајима, али и тако да наставник 
стекне почетни увид у то каквим предзнањима и 
ставовима из подручја Православног 
катихизиса, група располаже.  
- Реализација програма требало би да се одвија у 
складу с принципима савремене активне 
наставе, која својом динамиком подстиче 
ученике на истраживачки и проблемски приступ 
садржајима тема. У току реализације стављати 
нагласак више на доживљајно и формативно, а 
мање на сазнајно и информативно.  

IV - ГДЕ ЈЕ 
ХРИСТОС ТУ ЈЕ И 
ЦАРСТВО БОЖЈЕ  
11. Где је Христос ту 
је и Царство Божје  
12. Преобра- жење 
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 

- Упознати ученике да 
Христос у својој личности 
обједињује Царску, 
Првосвештеничку и Пророчку 
службу;  
- Протумачити ученицима 
догађај и тропар Преображења 
у светлости исихастичког 
искуства Цркве;  
- Подстаћи ученике на 
размишљање да је Христова 
смрт на Крсту крајњи израз 
љубави Бога према човеку;  
- Упознати ученике са 
есхатолошком димензијом 
свете Литургије;  
- Ученицима указати да је 
Христовим Вазнесењем  

- 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;  
- моћи да разуме да се Христос вазноси на 
небо да би наша вера у Христа била 
слободна  
(а не изнуђена);  

- 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.  

- Квалитет наставе се постиже када се наставни 
садржаји реализују у складу са савременим 
педагошким захтевима у погледу употребе 
разноврсних метода, облика рада и наставних 
средстава.  
- Имаући у виду захтеве наставног програма и 
могућности транспоновања наставног садржаја 
у педагошко дидактичка решења, наставник би 
требало да води рачуна и о психолошким 
чиниоцима извођења наставе – узрасту ученика, 
нивоу психофизичког развоја, интересовањима, 
склоностима, способностима и мотивацији 
ученика.  
- У остваривању савремене наставе наставе 
наставник је извор знања, креатор, организатор 
и координатор ученичких активности у 
наставном процесу.  
Евалуација наставе  
Евалуацију наставе (процењивање успешности 
реализације наставе и остварености задатака и 
исхода наставе) наставник ће остварити на два 
начина:  
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(систематизација 
теме)  
 

- знати да је општење са Христом и данас 
могуће у заједници Духа Светога – у 
Цркви.  

V - 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)  

Подстицати ученике на 
хришћански однос према 
свету, себи и ближњима 
указивањем на пример Христа 
чији је живот испуњем 
безусловном љубављу према 
сваком човеку;  
- Подстицати ученике да се 
свакодневно труде у подвигу 
делатне љубави према Богу и 
ближњима;  
- Упутити ученике да је 
основни смисао хришћанског 
етоса волети друге као што 
Христос воли нас;  
- Омогућити ученицима основ 
за разумевање да Христов 
Закон љубави није могуће 
испуњавати на формалан 
начин.  

- 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. 

- Покајање и прашта- 
ње;  
- Труд и ревност;  
- Вера и формализам 
у вери;  
- Света Литургија 
 – пројава Царства  
Небеског.  
 
 

 

- процењивањем реакције ученика или 
прикупљањем коментара ученика путем 
анкетних евалуационих листића;  
- провером знања које ученици усвајају на часу 
и испитивањем ставова;  
 
Оцењивање  
Непосредно описно оцењивање ученика може се 
вршити кроз:  
- усмено испитивање;  
- писмено испитивање;  
- посматрање понашања ученика;  
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ТЕМА 
(наставне 
јединице)  

    

 

ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН  
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

VI - 
СВЕТОТАЈИНСК
И ЖИВОТ ЦРКВЕ  
22.Крште - ње и 
Миропома-зање  
23.Покајање и  
исповест  
24. Све-штенство  
25. Света Литургија 
– Светајна Цркве - 

    

 

- Омогућити ученицима да схвате да је наш 
живот у Цркви незамислив без учешћа у 
светим Тајнама;  
- Упознати ученике да човек Крштењем и 
Миропомазањем задобија еклисио- 
лошку ипостас (црквени идентитет);  
- Омогућити ученицима разумевање да су 
Исповест и Покајање обновљење благодати 
Крштења;  
- Указати ученицима да је свештеничка 
служба продужетак Христовог служења 
којим је Он спасао свет;  
- Указати ученицима да се учешћем у 
светим Тајнама постаје део Тела 
Христовог;  
- Развијати свест ученика да је света 
Литургија Тајна Божјег присуства у свету и 
уласка у Царство Божје.  

- 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 (епископ, 
свештеник, ђакон, лаик) и увиди 
њихову повезаност;  
- бити свестан да све Тајне свој смисао 
добијају у Литургији.  

- Крштење и 
Миропомазање;  
- Покајање и исповест;  
- Свештенство;  
- Света Литургија – 
светајна Цркве.  
 

Број часова предвиђених за обраду и 
систематизацију по темама:  
- Христос истинити Бог и истинити 
човек (4 часа)  
- Приближило се Царство Божје... (5 
часова)  
- Где је Христос ту је и Царство Божје  
(7 часова)  
- Мој живот у Христу (4 часа)  
- Светотајински живот Цркве (4 часа)  
- Новозаветна ризница (5 часова)  
 
Остали број часова предвиђен је за 
друге типове часа.  

VII - 
НОВОЗАВЕТНА 
РИЗНИЦА  
26.Анафо- ра светог 
Василија Великог  
27.Литу – ргијски 
контекст молитве 
Оче наш  
28. «Ако једном од 
ових малих 
учинисте, мени 
учинисте...»  
29.Хри - стов однос 
према потребитима  
30. Сви сте једно у 
Христу  

    

 

- Пружити ученицима основ за разумевање 
целокупног домостроја спасења на 
примеру анафоре Василија Великог;  
- Детаљно протумачити ученицима 
молитву Оче наш у контексту Литургије;  
- Пружити ученицима основ да повежу 
Христов однос према потребитима са 
харитативном делатношћу хришћана 
данас;  
- Предочити ученицима кроз јеванђелске 
текстове да у прихватању Христове Тајне 
нема раздора међу људима;  
- Установити обим и квалитет знања и 
разумевања стечених у току школске 
године из Православног катихизиса.  

- 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.  

- 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...  
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КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:  
1. Српски језик и књижевност   2. Грађанско васпитање    3. Историја  
4. Екологија     5. Географија     6. Филозофија  
7. Психологија     8. Социологија     9. Ликовна култура   10. Музичка култура   
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Назив предмета:  ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ 
КАТИХИЗИС  

Годишњи фонд часова:  32  
Разред:  Четврти  
 

ТЕМА 
(наставне 
јединице)  

    

 

ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН  
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

ОСТВАРИВА- 
ЊА ПРОГРА- 
МА  
I - УВОД  
Понављање 
кључних појмова 
 обрађених у трећем  
разреду средње 
школе  

 

- Упознавање ученика са садржајем 
предмета, планом и програмом и 
начином реализације наставе 
Православног катихизиса;  
- Установити каква су знања стекли и 
какве ставове усвојили ученици у 
претходном школовању.  

- сагледа садржаје којима ће се бавити 
настава Православног катихизиса у току 
4. године средњошколског или 
гимназијског образовања;  
- уочи какво је његово предзнање из 
градива Православног катихизиса 
обрађеног у претходном разреду 
школовања.  

- Специфичности 
наставе Православног 
катихизиса у средњој 
школи и гимназијама;  
- Рекапитулација 
обрађених садржаја о 
личности Господа 
Исуса Христа.  
 

Катихизација као литургијска делатност- 
заједничко је дело катихете (вероучитеља) и 
његових ученика.  
Катихета (вероучитељ) би требало стално да 
има науму да катихеза не постоји ради 
гомилања информација („знања о вери“), 
већ као настојање да се учење и искуство 
Цркве лично усвоје и спроведу у живот кроз 
слободно учешће у богослужбеном животу 
Цркве. 

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...“  

- Пружити ученицима основ за 
разумевање да Литургија преображава 
свет уносећи у њега есхатолошку 
реалност;  
- Упознати ученике са садржајем и 
структуром свете Литургије;  
- Предочити ученицима значај активног 
учешћа у светој Литургији;  
- Нагласити ученицима да су хришћани 
позвани да у свету сведоче етос свете 
Литургије.  

- 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.  
 
 
 
 
 
 

- 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...“.  
 

На почетку сваке наставне теме ученике би 
требало упознати са циљевима и исходима 
наставе, садржајима по темама, начином 
остваривања програма рада, као и са 
начином вредновања њиховог рада.  
Врсте наставе  
Настава се реализује кроз следеће облике 
наставе:  
-теоријска настава (31 часова)  
-практична настава (1 час)  
 
Место реализације наставе  
- Теоријска настава се реализује у 
учионици;  
- Практична настава се реализује у цркви – 
учешћем у литургијском сабрању;  
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ТЕМА (наставне 
јединице)  

    
 

ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН  
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

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 
(системати-зација 
теме)  

    

 

- Представити ученицима хришћанско 
схватање историје као процес који у 
есхатону задобија свој смисао и 
испуњење;  
- Упознати ученике са најважнијим 
догађајима из историје Цркве;  
- Упознати ученике са најзначајнијим 
елементима кирило-методијевске 
традиције  
- Нагласити ученицима да је Светосавље 
хришћански етос српског народа;  
- Упознати ученике да се опредељење за 
Царство Небеско изражава на реалан 
начин: сведочењем Христа и личним 
животом;  
- Упознати ученике са богатством 
исихастичке праксе и богословља.  

- 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.  

- 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.  
 

Дидактичко методичка упутства за 
реализацију наставе  
- Уводне часове требало би осмислити тако 
да допринесу међусобном упознавању 
ученика, упознавању ученика с циљевима, 
исходима, наставним садржајима, али и тако 
да наставник стекне почетни увид у то 
каквим предзнањима и ставовима из 
подручја Православног катихизиса, група 
располаже.  
- Реализација програма требало би да се 
одвија у складу с принципима савремене 
активне наставе, која својом динамиком 
подстиче ученике на истраживачки и 
проблемски приступ садржајима тема. У 
току реализације стављати нагласак више на 
доживљајно и формативно, а мање на 
сазнајно и информативно.  
- Квалитет наставе се постиже када се 
наставни садржаји реализују у складу са 
савременим педагошким захтевима у 
погледу употребе разноврсних метода, 
облика рада и наставних средстава.  
- Имаући у виду захтеве наставног програма 
и могућности транспоновања наставног 
садржаја у педагошко дидактичка решења, 
наставник би требало да води рачуна и о 
психолошким чиниоцима извођења наставе 
– узрасту ученика, нивоу психофизичког 
развоја, интересовањима, склоностима, 
способностима и мотивацији ученика.  

IV – 
ХРИШЋАНСТВО 
У САВРЕМЕНОМ 
СВЕТУ  
17. Егоизам  
18. Проблеми 
биоетике  

- Омогућити ученицима да изграде 
хришћански став према савременом 
схватању слободе, љубави, заједнице...;  
- Пружити ученицима основ за 
разумевање да хришћанска теорија и 
пракса носе снагу којом би могло да се 
одговори  

- 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);  

- Егоизам;  
- Проблеми биоетике;  
- Хришћански поглед 
на болести;  
- Питања личног, 
породичног и 
друштвеног морала;  

- У остваривању савремене наставе наставе  
наставник је извор знања, креатор,  
организатор и координатор ученичких  
активности у наставном процесу.  
- Настава је успешно реализована ако је  
ученик спреман да Цркву схвати као  
простор за остваривање своје личности кроз 
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19. Хришћански  
поглед на болести  
20. Питања личног, 
породичног и 
друштвеног морала  
21. Хришћанство и 
изазови 
потрошачког 
друштва  
22. Деликвенција и 
вршњачко насиље  
23. Проблем 
теодицеје  

на најважнија искушења савременог 
света и човека;  
- Оспособити ученика да богословски 
размишља о биоетичким проблемима на 
основу одабраних примера;  
- Упознати ученике са различитим 
богословским поимањима болести;  
- Кроз разговор о болестима зависности 
подстаћи ученике да се одговорно 
суочавају са егзистенцијалним 
питањима;  
- Кроз дискусију о проблемима 
моралности у социолошким оквирима 
помоћи ученицима да изграде правилан 
етички став о томе;  
- Разговарати са ученицима о 
породичним вредностима и савременим 
изазовима;  
- Разговарати са ученицима о проблему 
човекове опредмећености у 
потрошачком друштву;  
- Разговарати са ученицима о човекој 
тежњи да пребацује одговорност на Бога 
за зло у свету и дати објашњење са 
православног становишта;  

- моћи да промишља о разлозима 
постојања болести и како се носити са 
њима са православног становишта;  
- 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.  

- Хришћанство и 
изазови потрошачког 
друштва;  
- Деликвенција и 
вршњачко  
 

 заједничарење са ближњима и Тројичним  
Богом који постаје извор и пуноћа његовог  
живота.  
Евалуација наставе  
Евалуацију наставе (процењивање  
успешности  реализације наставе и  
остварености задатака и исхода наставе)  
наставник ће остварити на два начина:  
- процењивањем реакције ученика или  
прикупљањем коментара ученика путем  
анкетних евалуационих листића;  
- провером знања које ученици усвајају на  

часу и испитивањем ставова;  
 
Оцењивање  
Непосредно описно оцењивање ученика  
може се вршити кроз:  
- усмено испитивање;  
- писмено испитивање;  
- посматрање понашања ученика;  
 
Број часова предвиђених за обраду и  
систематизацију по темама:  
- За живот света (5 часова)  
- Историја и есхатологија у Цркви 
 (10 часова)  
- Хришћанство у савременом свету 
 (7 часова)  
- Тачно изложење православне вере (1 час)  
 
Остали број часова предвиђен је за друге  
типове часа.  
 

 

V – ТАЧНО 
ИЗЛОЖЕЊЕ 
ПРАВОСЛАВНЕ 
ВЕРЕ  
24. Тачно 
изложење 
православне вере  

    

 

- Рекапитулирати и продубити знања 
ученика о основама православне вере;  
- Помоћи ученицима да изврше синтезу 
досадашњих знања и разумевања о 
основама православне вере;  
- Установити обим и квалитет знања и 
разумевања стечених у току циклуса 
школовања.  

- моћи да уочи у којој мери је 
напредовао и савладао градиво 
Православног катихизиса.  
 

- Тачно изложење 
православне вере 
светог Јована 
Дамаскина.  
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КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:  
1. Српски језик и књижевност   2. Философија    3. Социологија  
4. Екологија     5. Биологија    6. Грађанско васпитање  
7. Историја     8. Ликовна култура   9. Музичка култура  
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6.4. САДРЖАЈИ ПРОГРАМА – ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ  

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју 
рада Геодезија и грађевинарство ("Службени гласник РС", бр. 8/2013) 

 
НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА 

 
Циљ наставе  предмета је оспособљавање ученика да облике и предмете из простора цртежима у 

равни (њиховим пројекцијама), као и да на основу цртежа формирају просторну представу о пројектованим 
облицима, оспособљавање ученика за примену знања и решавање проблема и задатака у новим и непознатим 
ситуацијама, активно стицање знања  кроз истраживачки приступ, стицање радних навика, одговорности и 
способности за самосталан рад и за тимски рад, формирање основе за даље образовање.  

Задаци наставе предмета су: 
− оспособљавање ученика за за разумевање и „читање“ цртежа у пројекцијама и примену стечених знања у 

решавању задатака других стручних предмета;  
− развијање способности перцепције простора и логичког закључивања, ради примене у стручним 

предметима и пракси; 
− стицање способности за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема; 
− развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу; 
− развијање мотивисаности за учење; 
− развијање радних навика, одговорности и способности за примену 

стечених знања.  
− развијање систематичности, тачности, уредности и прецизности у раду и вештине графичког 

изражавања; 
 
САДРЖАЈИ ПРOГРАМА 

I Р АЗ Р ЕД 
(1+1 час недељно, 35+35 часова годишње)  

УВОД (2) 
Задаци нацртне геометрије. 
Појам и врсте пројекција. Централна и паралелна (коса и ортогонална) пројекција. 
 

ОРТОГОНАЛНА ПРОЈЕКЦИЈА (2) 
Координантни триједар пројекцијских равни. Монжови парови пројекција. Октанти. 
 

ОРТОГОНАЛНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ТАЧКЕ (4) 
Тачка у општем и специјалним положајима према пројекцијским равнима. 
Тачка у разним октантима, на пројекцијским равнима и на осама. 
 

ОРТОГОНАЛНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ПРАВЕ И ДУЖИ (2) 
Праве и дужи у општим и специјалним положајима (паралеле, нормале). 

 
ПРОДОРИ ПРАВЕ КРОЗ ПРОЈЕКЦИЈСКЕ РАВНИ (4)  

Одређивање продора. Одређивање видљивости праве. 
 
МОНЖОВЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ РАВНИХ ГЕОМЕТРИЈСКИХ ЛИКОВА ПАРАЛЕЛНИХ СА ПРОЈЕКЦИЈСКИМ 
РАВНИМА (2) 

Троугао, квадрат, правоугаоник, круг. 
 
МОНЖОВЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ПРАВИЛНИХ ГЕОМЕТРИЈСКИХ ТЕЛА (4) 

Права правилна геометријска тела (призма, пирамида, облица, конус) чији су базиси паралелни са 
пројекцијским равнима. 

Права правилна геометријска тела (призма, пирамида, облица, конус) чији базиси припадају 
пројекцијским равнима. 
 
РАВНИ У МОНЖОВИМ ПРОЈЕКЦИЈAМА (3) 

Трагови равни. Произвољни и специјални положаји равни. Паралелне и управне равни. 
Равни задате тачкама и правама. Одређивање трагова равни. 

 
ПРАВЕ У РАВНИ (2) 

Карактеристичне праве у равни. Сутражнице, нагибнице, нормале.  
 
 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/109f9425-f4c8-4f7d-9887-04a2b12a7e45
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ПРЕСЕЦИ РАВНИ (1) 
Одређивање пресека равни задатих траговима. 
 

ПРОДОР ПРАВЕ КРОЗ РАВАН (1) 
 

ТРАНСФОРМАЦИЈА (2) 
Смена Монжових парова. 
Одређивање правих величина дужи и њихових нагибних углова према пројекцијским равнима. 

 
РОТАЦИЈА (2) 

Одређивање правих величина дужи и нагибних углова према пројекцијским равнима. 
 
ПРОЈЕКЦИЈЕ РАВНИХ ГЕОМЕТРИЈСКИХ ЛИКОВА НА ЗРАЧНИМ РАВНИМА (2) 

Троугао, квадрат, круг и други правилни ликови на зрачним равнима. Обарање зрачних равни. 
 
ПРОЈЕКЦИЈЕ РАВНИХ ГЕОМЕТРИЈСКИХ ЛИКОВА НА КОСИМ РАВНИМА (2) 

Троугао, квадрат, круг. Обарање косих равни. 
ГРАФИЧКЕ ВЕЖБЕ 

1. Вежба (2) 
Пројекција тачке у општем и специјалним положајима према пројекцијским равнима. 

2. Вежба (4) 
Дуж и права у специјалном положају (нормале, паралеле).  
Продори праве кроз пројекцијске равни. Одређиваље видљивости. 

3. Вежба (4) 
Равни геометријски ликови паралелни са пројекцијским равнима. 
 Геометријска тела са базисима на пројекцијским равнима 

4. Вежба (3) 
Раван задата тачкама и правама. 

5. Вежба (2) 
Карактеристичне праве у равни (нагибни триједри равни). 

6. Вежба (2) 
Пресеци равни и продор праве кроз раван. 

7. Вежба (2) 
Ротација и трансформација. 

8. Вежба (2) 
Геометријски ликови на зрачним равнима. 

9. Вежба (2) 
Геометријски ликови на косим равнима. 

 
ГРАФИЧКИ РАДОВИ (8) \ 

      1. Tачкa и дуж у општем и специјалним положајима положајима. Продори праве кроз пројекцијскe 
равни. 
          -Равни геометријски ликови. Правилна права геометријска тела. 

      2.  Равни у Монжовим пројекцијама. Трансформација и ротација. 
         -Равни геометријски ликови на зрачним равнима. 

 
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ (4) 

1. Тачка, дуж и равни геометријски ликови. Правилна права геометријска тела. Продори праве кроз 
пројекцијске равни. 

2. Трансформација и ротација. 
                        -Равни геометријски ликови на зрачним и косим равнима. 

 
 

I I  Р А З Р Е Д   
(1+1 час недељно, 35+35 часова годишње) 

 
ОБНABЉАЊЕ ГРАДИВА ИЗ I РАЗРЕДА (4) 

Геометријски ликови на зрачним и косим равнима. 
 

ГЕОМЕТPИJСКА ТЕЛА НА ЗРАЧНИМ РАВНИМА (4) 
Праве правилне призме и пирамиде, обртни конус и ваљак са базисом на зрачним равнима. 
 

ГЕОМЕТPИJСКА ТЕЛА НА КОСИМ РАВНИМА (4) 
Праве правилне призме и пирамиде, обртни конус и ваљак са базисом на косим равнима 
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РАВНИ ПРЕСЕЦИ РОГЉАСTИХ ТЕЛА (2) 
Праве правилне призме и пирамиде пресечене зрачним равнима. 

 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

Програмски садржаји предмета су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони  
број часова за реализацију. Наставник може, у току реализације програма и приликом планирања реализације 
садржаја како глобално тако и оперативно, утврдити већи или мањи број часова по темама, као и извршити 
промену садржаја до 20% уз претходно мишљење стручног већа.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, што захтева већу партиципацију  ученика, различита 
методска решења, велики број примера и коришћење информација из различитих извора. . 
 У остваривању програма треба увек имати у виду основни циљ и задатак предмета а то је 
оспособљавање ученика да замишљене тродимензионалне облике приказују цртежима у пројекцијама, као и да 
на основу цртежа формирају представу о пројектованим решењима. Приликом обраде сваке тематске целине, 
нове садржаје надовезивати на претходно усвојена знања и стално подстицати ученике да повезују познато са 
непознатим, како би са разумевањем доносили одговарајуће закључке и актвно учествовали у решавању 
задатака. 

Садржаји програма остварују се искључиво графичком методом, што подразумева коректно приказан 
цртеж на табли и прибором, у одговарајућој размери цртане задатке које ученици самостално раде. Унапред 
припремљени цртежи могу се приказати графоскопом или видео-бимом, али се у тим случајевима мора посебно 
рашчлањавати свака етапа у њиховом настајању, како би ученици могли да прате поступак у решавању задатака, 
од поставке до коначног облика. 
 Настава се остварује у специјализованој учионици, која треба да буде опремљена прописаним наставним 
средствима. У токуостваривања програма, неопходно је стално користити одговарајуће моделе геометријских 
тела, ортогоналног триедра, равни и равних ликова. 
  Нарочиту пажњу треба посветити обради тематске целине коса пројекција, и исцртавању детаља и 
конструктивних елемената објеката. Ученике треба поступио оспособљавати за израду цртежа у косој пројекцији 
и примену усвојеног знања и вештине у овладавају садржајима других стручних предмета (грађевинске 
конструкције, технологија рада). 

Приликом реализације графичких вежби одељење треба делити на две групе. На часовима предвиђеним 
за графичке вежбе ученици раде задатке прибором, у одређеној размери уз помоћ и под контролом наставника. 
Обим и садржај сваке вежбе треба планирати тако да ученици све задатке да исцртају у школи, на часовима 
предвиђеним за вежбања, уз помоћ и под контролом наставника. Сваку графичку вежбу треба оценити 
бројчаном оценом и исправити грешке да их ученици не би понављали. 

Садржај предмета има природну везу са садржајима других предметима као што су : техничко цртање, 
физика, грађевинске конструкције, математика. 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 као што су : бетон, металне идрвене конструкције, пројектовање, макетарство.  

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. Елементи за оцењивање треба да буду 
усменеи писмене провере знања, резултати рада на графичким вежбањима,  као и укупан учеников однос према 
раду, извршавањупланиранихобавеза и поштовању утврђених рокова 
 

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
 
 Циљ наставе предмета је да се ученици савладају технику и језик графичког изражавања у грађевинској струци, 
опособљавање ученика за примену знања и решавање проблема и задатака у новим и непознатим ситуацијама, активно 
стицање знања  кроз истраживачки приступ, стицање радних навика, одговорности и способности за самосталан рад и 
за тимски рад, формирање основе за даље образовање.  
 

Задаци наставе предмета су: 
− упознавање елемената и правила техничког изражавања цртежом у одређеним размерама; 
− упознавање врсте и димензија хартије и прибора за рад, његове правилне употребе и одржавања; 
− овладавање методама и различичтим техникама графичког приказивања (рад у оловци, исписивање 

слободном руком и шаблонима); 
− развијање код ученика систематичности, прецизности, уредности и одговорног односа према раду; 
− развијање код ученика сазнања о неопходности лепог,  уредног и прецизног графичког изражавања, као 

важног елемента за успешну реализацију пројектованог решења; 
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− оспособљавање ученика за успешну примену усвојених вештина и знања у изради графичких вежби из 
других стручних предмета; 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

I РАЗРЕД 

(0+2 часа недељно, 0+70 часова годишње) 
УВОД (4) 

Задатак техничког цртања, материјал и прибор за техничко цртање и употреба. Врсте и особине папира, мине, 
типизација по тврдоћи, врсте лењира, шестар, нулташ, шаблони, кривуљари, рапидографи. 
Врсте техничких цртежа; формати.  
 

1. ВЕЖБА (8) 
Исцртавање правих линија различитих дебљина, пуних и испрекиданих, њихово спајање и укрштање. 
Шрафирање паралелних мрежа. 
Употреба шестара. Исцртавање кривих линија и њихово спајање са правим. Криве линије различитих дебљина. 
Цртеж се ради у оловци. 
 

2. ВЕЖБА (6) 
Основне геометријске конструкције: паралеле, нормале, симетрале дужи и угла. Цртеж се ради у оловци. 
 

3. ВЕЖБА (6) 
Конструкције правилних многоуглова и елипсе. Цртеж се ради у оловци. 
 

4. ВЕЖБА (10) 
Конструкција и исцртавање слова и бројева техничкогписма. Исписивање техничког писма слободном руком. 
Цртеж се ради оловком. 
 

5. ВЕЖБА (2) 
Исписивање слова и бројева шаблонима. 

 
6. ВЕЖБА 10) 

Размере цртежа. Врсте размера. Размерници. Примена размера на цртежу.  
Котирање цртежа. Појам и врста котних линија. Правила за котирање. Цртеж се ради у оловци. 
 

7. ВЕЖБА (6) 
Исцртавање шрафуре у основи и изгледу. 
 

8. ВЕЖБА (16) 
Израда дела пројекта (на основу угледног цртежа) у одређеној размери са потребним котама и подацима у 
оловци на хамеру. Правила за цртање идејног, главног и ситуационог пројекта. 
 

9. ВЕЖБА (4) 
Слагање и форматирање цртежа. Улагање у фасциклу са и без механизма. 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 
 Програмски садржаји предмета су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони  
број часова за реализацију. Наставник може, у току реализације програма и приликом планирања реализације 
садржаја како глобално тако и оперативно, утврдити већи или мањи број часова по темама, као и извршити 
промену садржаја до 20% уз претходно мишљење стручног већа. 

Садржаји програма остварују се искључиво графичком методом. Обим и садржај сваке вежбе треба 
планирати тако да сви ученици могу да их нацртају у школи уз помоћ и под контролом наставника. Ученици 
раде вежбе самостално, пошто од наставника добију потребна упутства о начину рада, поступцима и фазама 
израде. Током рада, наставник је дужан да пружи потребну помоћ сваком ученику посебно.Свака вежба оцењује 
са бројчаном оценом. На сваком цртежу потребно је написати запажања и указати на грешке да их ученици не би 
понављали.  

Настава се остварује у специјализованој учионици, опремљеној одговарајућим столовима и прибором за 
цртање за сваког ученика. 

Садржај предмета има природну везу са садржајима других предметима као што су : нацртна геометрија, 
физика, грађевински материјали, грађевинске конструкције. 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 као што су : бетон, металне и дрвене конструкције, пројектовање, 
макетарство... На тај начин знања, ставови, вредности и вештине стечене у оквиру наставе техничког цртања 
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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 и оспособљавање 
ученика за примену теоријских знања у решавању  конкретних задатака. Графичке вежбе треба оцењивати. 

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. Елементи за оцењивање треба 
да буду усмене и писмене провере знања, резултати рада на графичким вежбањима,  као и укупан учеников 
однос према раду, извршавању планираних обавеза и поштовању утврђених рокова. 
 

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ наставе предмета је да ученици упознају врсте и својства грађевинских материјала и науче како се 

врши њихов правилан избор и одговарајућу примену у изградњи објеката,  да развију способности, вештине 
и ставове корисне у свакодневном животу, да развију мотивацију за учење и интересовања за грађевинарство 
као привредну грану  уз примену концепта одрживог развоја, и очувања животне средине. 

Задаци наставе предмета су: 
− стицање основних знања из области геологије ; 
− упознавање сировина за израду и технолошких процеса добијања разних врста грађевинских материјала; 
− стицање знања о процесу добијања грађевинског материјала у струковним погонима и о начину 

уграђивања; 
− оспособљавање за примену  метода мерења у грађевинским материјалима; 
− стицање способности за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема; 
− развијање компетенције за извођење једноставних истраживања; 
− развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу; 
− развијање способности за примену знања из грађевинских материјала; 
− стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 
− развијање правилног односа према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 
− развијање мотивисаности за учење; 
− развијање радних навика, одговорности и способности за примену стечених знања.  

 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

I  Р А З Р Е Д  

(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

УВОД (2) 
Упознавање са предметом. Циљ и методе изучавања грађевинских материјала. Основна својства и 

начини иситивања. Подела материјала и својства грађевинског материјала. 
 
ОСНОВЕ ГЕОЛОГИЈЕ (6) 
 Опште геолошке особине Земље и Земљине коре. Примењена геологија и њене помоћне гране. 
Минерали, дефиниција, начин постанка, врсте (петрогени, рудни, примарни и секундарни, кристали, кристаласти 
и аморфни минерали). Систематизација према хемијском саставу.  

Стене. Дефиниција, општа својства, начин постанка и врсте. Магматске, седиментне и метаморфне 
стене. Стене као грађевински (материјал) камен.  

 
КАМЕНИ МАТЕРИЈАЛ (5) 

Грађевински камен. Дефиниција, врсте према обради и намени, својства и испитивање. Примена и 
заштита од спољних утицаја. 

Агрегат. Природни и вештачки. Подела и називи. Примена. 
 

ВОДА (2) 
Врсте и својства. Вода као грађевински материјал и као средина у којој се изводе грађевински радови. 
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КЕРАМИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ (8) 
Основна сировина-глина, технолошки процес добијања, својства и врсте. Опека, блокови, цреп, 

керамичке плочице, керамичке цеви, архитектонска керамика. Ватростални материјали. Услови које треба да 
задовољи квалитетан производ и примена. 
 
ЗГУРЕ И МАТЕРИЈАЛИ ПУЦОЛАНСКИХ СВОЈСТАВА (3) 

Основне карактеристике, врсте и примена у грађевинараству. Ложишна згура и згура високих пећи. 
Материјали пуцоланских својстава, природни и вештачки. 
Основне карактеристике и примена. 
 

ВЕЗИВА (8) 
Минерална везива. Сировине, производња, врсте, основне карактеристике и примена. Ваздушна везива-

грађевински креч и грађевински гипс. Хидраулична везива - цементи. Добијање, подела, својства и примена. 
      Адитиви-успоривачи, убрзивачи, заптивачи, пластификатори, афанти, средства за повећање отпорности 

на дејство мраза, хемикалија и др.  
      Основна испитивања свих минералних везива и критеријум квалитета на основу СРПС-а и ПБАБ-а. 
      Везива на бази синтетичких материјала - синтетичке смоле. 
 

МАЛТЕРИ (5) 
      Дефиниција, улога агрегата, размере мешања, количина воде. Врсте малтера за зидање и малтерисање. 

Кречни, цементни, продужни, гипсани малтер. Племенити малтери, синтетички малтери. 
 

БЕТОН (6) 
 Класичан (обичан, конструктивни) бетон. Саставни делови, справљање, транспорт, уграђивање, нега и 

примена. Марке бетона.  
Лаки бетони. Саставни делови, основне карактеристике, примена, 
Тешки бетони. Саставни делови, основне карактеристике, примена. 
Хидротехнички бетон, рефракторни бетон. Азбест-цементни производи. Сировине и производња. 

Основне карактеристике. Врсте и примена. 
 

МЕТАЛИ И ЛЕГУРЕ (4) 
Гвожђе и челик. Сировине, производња, основне карактеристике, врсте. Услови квалитета и 
испитивање. Обрада и заштита од корозије. 
Арматуре - глатке, ребрасте, мреже, спрегнуте. 
Цеви, профилисани елементи, челични носачи. 
Бојени метали - цинк, бакар, олово, калај, алуминијум.  
Керамометали. Префабрикати у високоградњи. 
Легуре - месинг, бронза, дуралуминијум. 

 
СТАКЛО (2) 

Сировине за добијање, врсте према саставу и обради.  
Грађевински елементи од стакла. 

 
УГЉОВОДОНИЧНА ВЕЗИВА И ИЗОЛАЦИЈЕ (3) 

Катран, битумен, асфалт. Основне карактеристике и примена. Емулзија, битулити, мастикси.  
Савитљиви изолациони материјали. 
 

ДРВО (5) 
Физички склоп и састав грађе дрвета. Физичко-механичка својства, врсте и примена дрвета. Грешке 

(мане) дрвета. Прерада, врсте дрвене грађе и готови производи од дрвета. Трајност и заштита дрвета. 
 

ПЛАСТИЧНЕ МАСЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ (2) 
Сировине за производњу пластичних маса. Додаци-пуниоци, пигменти, пластификатори, омекшивачи. 

Полимеризација и поликондензација. 
Синтетичке смоле, термостабилне и термопластичне.  
Обрада пластичних маса. Поливинил-хлорид, силикони.  
Полупроизводи - течан, влакнаст, плочаст и растресит материјал. 

 
БОЈЕ, ЛАКОВИ, ПРЕМАЗИ, КИТОВИ, ЛЕПКОВИ (2) 

Боје: праве, пигментне, неорганске и органске, природне и вештачке, металне.     Пуниоци, растварачи и 
разређивачи.  

Лакови: лак-боје и лак-премази. Синтетички лак.  
Премази: силикони.  
Китови: врсте, примена. 
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Лепкови: животињског, биљног и минералног норекла.  
Синтетички лепкови. 
 

САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ У ИНДУСТРИЈАЛИЗОВАНОМ ГРАЂЕЊУ (7) 
Израда префабрикованих елемената од различитих врста армираних и неармираних бетона, опекарских 

производа, камена, азбест-цементних производа, стакла и других материјала. Завршна обрада и заштита готових 
елемената. 

 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

Програмски садржаји предмета су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони  
број часова за реализацију. Наставник може, у току реализације програма и приликом планирања реализације 
садржаја како глобално тако и оперативно, утврдити већи или мањи број часова по темама, као и извршити 
промену садржаја до 20% уз претходно мишљење стручног већа.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, што захтева већу партиципацију  ученика, различита методска 
решења, велики број примера и коришћење информација из различитих  

Настава се остварује у специјализованој учионици, која треба да буде опремљена неопходним 
наставним средствима - узорцима минерала, стена и грађевинског материјала, схемама и проспектима, СРПС 
стандардима, прописима и стручном литературом. 

Садржај предмета има природну везу са садржајима других предметима као што су : математика, 
физика, хемија, грађевинске конструкције. 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 као што су : бетон, металне и дрвене конструкције, 
металне и дрвене конструкције. На тај начин знања, ставови, вредности и вештине стечене у оквиру наставе 
статике и отпорности материјала добијају шири смисао и доприносе остваривању  општих образовних и 
васпитних  циљева, посебно оних који се односе на унапређивање когнитивног, емоционалног и социјалног 
развоја ученика. 

Приликом остваривања садржаја програма, треба добро планирати време предвиђено за обраду сваке 
тематске целине и више пажње посветити оним грађевинским материјалима који имају широку примену у 
савременом грађевинарству, као и новим квалитетима, конструктивним и естетским које гређевинским 
објектима дају савремени материјали и нове технологије. 

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. 

У току школске године треба планирати најмање две посете одређеним предузећима која се баве 
производњом грађевинског материјала или градилиштима. Корисно би било за ученике да им се омогући да 
посете и сајам грађевинарства. То доприноси бољем упознавању ове проблематике, проширивању и 
употпуњавању знања. 

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. Елементи за оцењивање треба да буду 
усмене и писмене провере знања, као и укупан учеников однос према раду, извршавању планираних обавеза и 
поштовању утврђених рокова. 
 

ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

 Циљ наставе предмета је да ученици упознају грађевински објекат као склоп конструктивних делова, 
њихову повезаност, зависност и садејство у обликованој целини одређених функционалних и естетских 
квалитета,оспособљавање ученика за примену знања и решавање проблема и задатака у новим и непознатим 
ситуацијама, активно стицање знања кроз истраживачки приступ, стицање радних навика, одговорности и 
способности за самосталан рад и за тимски рад, формирање основе за даље образовање. 

Задаци наставе предмета су: 
− упознавање основних конструктивних елемената зграде, њихових облика и димензија, материјала од 

којих се израђују и функције које имају у склопу објекта; 
− оспособљавање ученика за графичко приказивање елемената конструкција у пројекцијама, као и за 

коришћење података и стручне литературе у обради графичких прилога; 
− систематско стицање знања о грађевинским конструкцијама; 
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− развијање начин мишљења и расуђивања; 
− стицање способност за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема; 
− развијајање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу; 
− схвате значај познавања конструкција за даље образовање у струци; 
− развијање способности за примену знања из овог предмета; 
− стицање  знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 
− развиајње правилног односа према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 
− развијањемотивисаности за учење и заинтересованости за грађевинарство као струку; 
− развијање радних навика, одговорности и способности за примену стечених знања. 

 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
I РАЗРЕД 

(1+1 час недељно, 35+35 часова годишње+ 60 часова у блоку) 
 
УВОД  У ГРАЂЕВИНАРСТВО (2) 

Грађевински објекат као целина у простору. Грађевинарство као делатност. Процес настајања објекта. 
Ток извођења зграде. 
 
 
ЦРТЕЖИ И ПРОЈЕКТИ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ (2) 
 Ортогонална пројекција и аксонометрија. Грађевински и архитектонски цртежи. Котирање и размере 
цртежа. Врсте пројеката. 
 
ЕЛЕМЕНТИ ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ (4) 
 Објекат као целина у простору. Елементи  објеката високоградње. Носиви елементи и склопови. 
Физичке карактеристике зграде и конструкција. Изолације, положај, намена. 
 Масивни, скелетни, просторно-површински системи. Материјали и технологија грађења. 
 
ВЕРТИКАЛНИ КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ (15) 

Зидови. Подела. Стубови. Зидови од камена. Зидови од опеке. Зидови од модуларних блокова.Зидови од 
бетонских блокова.  Зидови од блокова од лаких бетона. Зидови од ливеног бетона и армираног бетона. 
Оплате.Технологија извођења зидова.    

Основне физичке карактеристике спољашњих зидова. Климатске зоне . Сврха и значај израде топлотне 
изолације. Губици топлоте кроз конструктивне елементе зграде. Минималне дебљине зидова за топлотну 
заштиту. Звучна изолација. 
ОТВОРИ У ЗИДОВИМА (3) 

Отвори за прозор. Елементи отвора за прозор. Парапет и банак. Отвори за врата. Елементи отвора. 
 
ЗЕМЉОТРЕСНО ИНЖЕЊЕРСТВО (3)  
 Прописи из области земљотресног инжењерства. Елементи укрућења објекта у хоризонталним и 
вертикалним равнима. Везе вертикалних и хоризонталних елемената.  
 
ТЕМЕЉИ (6) 

Припремни радови на терену. Значај фундирања. Подела темеља према врсти тла и конструктивном 
систему зграде. Минимална дубина фундирања. 

Изолација спољних и унутрашњих зидова и подова од влаге и воде из терена. 
 
ГРАФИЧКЕ ВЕЖБЕ 

1. Вежба ( 5 ) 
Цртање основа, пресека  и детаља у разним размерама са котирањем.  

2. Вежба (4) 
Зидови и стубови у сеизмичкој зони. Основе, пресеци и изгледи. 

3. Вежба (6) 
Темељи и зидови са хоризонталним и вертикалним хидроизолацијама. Основе, пресеци, изгледи, детаљи. 

4. Вежба (4) 
Отвори у зидовима за прозор и врата. Основе, пресеци, изгледи. 
 
ГРАФИЧКИ РАД (12) 

Израда основе приземља, основе темеља и вертикалних пресека мањег приземног објекта у Р 1:50. 
Израда одабраног детаља у Р 1:10. 
 
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ (4) 

1. Зидови од различитих материјала са и без изолације. 
(Израда дела основе, вертикалних пресека и изгледаР 1:20)   
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2. Приказ  вертикалних конструктивних елемената мањег приземног објекта са отворима за прозор и 
врата.(део основе и пресек Р 1:50; детаљи Р1:10) 

НАСТАВА У БЛОКУ ( 60 часова годишње )  
 
1. Посета градилишту – организација градилишта, припремни радови на градилишту,  
обележавање објеката.  
 
2. Посета грађевинским предузећима ( пројектантска организација-биро, погон за  
префабрикацију ) где ученици треба да сагледају практичну примену садржаја  
појединих тематских целина обухваћених програмом, да прибележе и скицирају  
грађевинске елементе у разним фазама пројектовања и изградње.  
 
3. Зидарски радови:  
- алат, прибор и механичка средства,  
- справљање малтера, размера мешања,  
- опекарски производи – опека и њени делови  
- правила за зидање, зидање зидова дебљине 25 цм и 38 цм у једном правцу  
- зидови од камена  
- примена мера заштите на раду.  
 
4. Посета Сајму грађевинарства.  
 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА БЛОКА ( УПУТСТВО) 
 
 Део наставе у блоку може да се остварује у одговарајућем предузећу или у одговарајућим школским 
радионицама уз примену мера заштите на раду.  
Реализација наставе која се односи на зидарске радове не препоручује се на градилиштима јер се ради о стицању 
основних практичних вештина.  
 За наставу у блоку формира се посебна оцена , а коначна оцена за предмет Грађевинске конструкције у 
првом разреду формира се према  Правилнику о оцењивању ученика. 

 

I I  Р А З Р Е Д  

(3+2 часа недељно, 105+70 часова годишње) 

УВОД (2)  
 Обнављање градива.  
 Грађевински конструктивни склоп.  
 
ОСНОВНА ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКИХ КОНСТРУКТИВНИХ СИСТЕМА (8)  
 Хоризонтални конструктивни системи. Пријем и пренос оптерећења. Вишеспратни конструктивни 
системи. Пријем и пренос оптерећења. Масивни конструктивни систем.  Скелетни конструктивни систем. 
Комбиновани конструктивни систем. Полумонтажни конструктивни системи. Монтажни конструктивни 
системи.  
 
ТЕМЕЉИ ВИШЕСПРАТНИХ ЗГРАДА (15)  
 Темељи за масивне и скелетне конструктивне системе зграда. 
 
МЕЂУСПРАТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ (20)  
 Функција и подела међуспратних конструкција. Елементи међуспратних конструкција. Масивне 
међуспратне конструкције. Полумонтажне међуспратне конструкције. Монтажне међуспратне конструкције. 
Примена различитих материјала за израду међуспратних конструкција.  
 
ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У ГРАЂЕВИНСКИМ ОБЈЕКТИМА (20)  
 Рампе- функција и конструкција. Степеништа- функција и конструкција. Подела степеништа. Масивна 
степеништа. Конзолна степеништа. Полумонтажна степеништа. Монтажна степеништа. Материјали за израду 
степеништа. Дизалице (лифтови) : особни, теретни, кућиште лифта, станица лифта. Противпожарно степениште. 
Помоћно степениште. Елеватори-покретне траке за вертикални транспорт.  
 
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ (10)  
 Појам изолације у зградарству. Функција, материјал,подела по намени. Хидроизолатерски радови: 
функција, материјал,подела по месту уграђивања.  
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Хоризонтална хидроизолација подних равни на терену. Хоризонтална хидроизолација темељних равни. 
Вертикална хидроизолација зидних маса у терену. Дренажа терена око зграде. Хидроизолација санитарног блока. 
Хидроизолација конзоле (терасе,рампе).  
Хидроизолација кровних равни. Топлотно-звучна изолација кровних равни. Топлотно-звучна изолација зидних 
маса и међуспратних конструкција. Инсталациони зидови у зградама.  
 
ПОДОВИ И ПЛАФОНИ (4)  
 Намена и подела подова по термичким условима и материјалима који се уграђују. Подови на отвореним 
површинама, пешачке стазе око објеката, подови на кровним терасама. Радови у зградама. Хладни подови у 
ходницима, степеништима, санитарним блоковима. Топли подови у просторијама за боравак, становање и 
рад.Плафони у зградама. Намена, подела,материјали. Спуштени плафони. Намена, материјали. Начини извођења 
спуштених плафона.  
 
КРОВНИ КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ (18)  
 Функција и подела кровних система. Материјали за израду кровних система. Дрвени кровни системи-
прости. Кровови на распињаче. Кровови на рожњаче. Кровови на вешаљке. Кровне решетке од дрвета. Кровне 
решетке од челика. Челични кровни системи „Р“ везачи. Разне врсте челичних кровних носача. Покривања 
кровних система, функција,материјали. Извођење покривачких радова на зградама са различитом наменом. 
 
ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ПРОЈЕКТОВАЊА ЗГРАДА (4)  
 Потребни подаци за пројектовање. Подаци о земљишту, подземним водама, оријентацији, правцу 
ваздушних струјања,сеизмичкој зони, геодетски снимак терена, прикључци на инсталације. Фазе у пројектовању: 
идејни пројекат,главни и извођачки пројекат, извођачки детаљи, размере цртања. 
 
ГРАФИЧКЕ ВЕЖБЕ  

 
1.   Вежба (2)  
      Масивни и скелетни конструктивни системи  
 
2.  Вежба (10)  
     Темељи  
 
3.  Вежба (12)  
     Масивне међуспратне конструкције, полумонтажне међуспратне конструкције 
 
4.  Вежба (14)  
     Масивна и монтажна степеништа  
 
5.  Вежба (10)  

Дренажа терена око зграда. Хидроизолација рампе и кровних равни. Топлотно-звучна изолација 
међуспратних конструкција  

 
6.  Вежба (8)  
     Подови и плафони  
 
7.  Вежба (14)  
     Прост кров. Кровови на рожњаче и вешаљке. Челични кровни системи. Покривање кровних равни  
 
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ (4) 
 
1. Међуспратне конструкције, Основа, попречни и подужни пресеци и детаљи. 
2. Кровне конструкције. 
Над датом основом решити кровну конструкцију. Основа, попречни и подужни     
пресеци и детаљи. 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 
 
 Програмски садржајипредмета су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони  

број часова за реализацију. Наставник може, у току реализације програма и приликом планирања реализације 
садржаја како глобално тако и оперативно, утврдити већи или мањи број часова по темама, као и извршити 
промену садржаја до 20% уз претходно мишљење стручног већа.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, што захтева већу партиципацију  ученика, различита методска 
решења, велики број примера и коришћење информација из различитих извора. 
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 Настава се остварује у специјализованој учионици која треба да буде опремљена одговарајућим 
наставним средствима, макетама и моделима, графичким приказима конструктивних елемената, стручном 
литературом. 
 Садржај предмета има природну везу са садржајима других предметима као што су : нацртна геометрија, 
физика, грађевински материјали, техничко цртање. 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 као што су : бетон, металне идрвене конструкције, пројектовање, 
макетарство. На тај начин знања, ставови, вредности и вештине стечене у оквиру наставе грађевинских 
конструкција а добијају шири смисао и доприносе остваривању  општих образовних и васпитних  циљева, 
посебно оних који се односе на унапређивање когнитивног, емоционалног и социјалног развоја ученика. 

Приликом остваривања програма, неопходно је , на почетку изучавања овог предмета, посебну пажњу 
посветити графичком начину приказивања конструктивних елемената у пројекцијама. Ученике треба оспособити 
да сваки грађевински елемент посматрају као објекат у простору, а његов приказ у пројекцијама (основа, изглед, 
пресек) као резултат одређеног начина сагледавања да би се остварили постављени захтеви, утврдили облици и 
димензије, структура у пресецима, веза са другим елементима у конструктивном склопу. 

Садржаје програма је неопходно реализовати савременим наставним методама и средствима. Важно је, 
да ученици разумеју и схвате функцију међуспратних конструкција у једном објекту, материјале и начин 
извођења, да упознају оријентационе и уобичајене димензије и елементе како би се оспособили да их графички 
приказују у основи и пресецима. 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. 

Посебну пажњу треба посветити изради графичких вежби. Њих треба планирати тако да ученици могу 
све потребне рачунске и графичке прилоге да ураде у школи, уз помоћ наставника. Израда графичких вежби 
треба да допринесе бољем разумевању и усвајању садржаја програма и оспособљавању ученика за примену 
теоријских знања у решавању  конкретних задатака. Графичке вежбе треба оцењивати. 

Графичке радове треба планирати као тематске целине које обједињавају појединачне садржаје 
обухваћене графичким вежбама. Задаци за графичке радове треба да буду јасно формулисани, захтеви строги, 
прецизан цртеж и висок ниво техничке обраде. Поставке и конструктивна решења задатака треба обавити у 
школи, на предвиђеним часовима уз помоћ наставника. Техничку обраду, детаљно исцртавање, обележавање, 
котирање цртежа и шрафуру планирати као домаћи рад. Наставник може да утврди технику рада за сваки 
графички рад, али да при томе не поставља додатне захтеве, нарочито не у I разреду. Приликом остваривања 
графичких вежби и графичких радова одељење треба делити на две групе 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. Елементи за оцењивање треба да буду 
усменеи писмене провере знања, резултати рада на графичким вежбањима,  као и укупан учеников однос према 
раду, извршавањупланираних обавеза и поштовању утврђених рокова. 
 
 
 

СТАТИКА И ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА 
 

 Циљ наставе предмета да ученици упознају и усвоје основне појмове, дефиниције и законе статике у 
равни као и њихово упућивање у  методологију решавања проблема ради оспособљавања за примену усвојених 
знања уосталим стручним предметима, развијање способности, вештине и ставова корисних у послу и 
свакодневном животу, развијање мотивације за учење и интересовања за грађевинарство као привредну грану  
уз примену концепта одрживог развоја, и очувања животне средине  

Задаци наставе предмета су: 
− указивање на значај одређивања димензија конструктивних елемената од чије стабилности зависи 

стабилност целог конструктивног система; 
− оспособљавање ученика  за практичну примену усвојених знања у анализи конкретних конструкција; 
− стицање способности за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема; 
− развијање компетенције за извођење једноставних прорачуна; 
− развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу; 
− развијање правилног односа према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 
− развијање мотивисаности за учење; 
− развијање радних навика, одговорности и способности за примену стечених знања.  
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САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
II РАЗРЕД 

(2+1 час недељно, 70+35 часова годишње) 
У В О Д   ( 4 )  

Задатак и подела механике. 
Tело. Појам крутог тела и подела материјалног тела према oблику. 
Врсте кретања тела. Слободно и везано тело. 
Oснoвни закони меxaнике. 
Појам и дефиниција силе. Графичко представљање сила. 
Врсте сила. 

 
СТАТИКА МАТЕРИЈАЛНЕ ТАЧКЕ (10) 

Систем колинеарних сила напада материјалну тачку. Две силе нападају материјалну тачку. Појам 
резултанте. Систем колинеарних сила истог смера. Алгебарско и графичко одређивање резултанте. Систем 
колинеарних сила различитог смера. Алгебарско и графичко одређивање резултанте. 

Две силе различитих праваца. Паралелограм и троугао сила. Аналитичко и графичко одређивање 
резултанте. 

Разлагање силе на два задата правца. Графичко и аналитичко решавање. 
Произвољан систем сила напада материјалну гачку. Аналитички играфички поступак одређивања 

резултанте сучелних сила. 
Аналитички и графички услов равнотеже материјалне тачке. 

 
СТАТИКА КРУТЕ ПЛОЧЕ (10) 

Моменат силе за дату тачку. Моментно правило (Варињонова теорема). Pезултантa две 
паралелне силе истог и супротног смера.  
Спрег сила. Систем спрегова који нападају круту плочу. Аналитичко одређивање резултујућег спрега.  

Слагање силе и спрега. Редукција силе на тачку. 
Pезултантa произвољнoг cистемa сила који делујe на круту плочу. 
Аналитички и графички услови равнотеже круте плоче. 

 
СТАТИЧКИ ОДРЕЂЕНИ НОСАЧИ (21) 

Појам и врсте носача. Појам и врсте ослонаца.  
Статичка одређеност носача. Врсте оптерећења.  
Одређивање реакције ослонца проста гредe, конзолe. греда са препустом.  
Силе у пресеку. Нормална сила.Трансверзална сила. Моменат савијања. 
Дијаграм пресечних сила за просту  греду, конзолну греду и греду са препустима. 
Одређивање критичног пресека. 

 
РЕШЕТКАСТИ НОСАЧИ (14)  
  Појам, eлементи и врсте решеткастих носача. 

Статичка дређеност решетке. 
Методе одређивања сила у штаповима, метода чворова(Кремонин план сила), метода пресека (Ритерова 

метода). 
 

ТЕЖИШТЕ (4) 
Појам тежишта.  
Тежиште основних и сложених површина. 

 
МОМЕНТИ ИНЕРЦИЈЕ (3) 

Моменти инерције основних и сложених равних површина. Појам полупречника инерције. 
 
 
ГРАФИЧКЕ ВЕЖБЕ 
 
СТАТИКА МАТЕРИЈАЛНЕ ТАЧКЕ (5) 

Графичко и рачунско одређивање резултанте сучелних сила. Разлагање силе на два задата правца. 
Одређивање сила у штаповима. 

СТАТИКА КРУТЕ ПЛОЧЕ (5) 
Одређивање величине и пoложаја резултанте за произвољан систем сила  

 
СТАТИЧКИ ОДРЕЂЕНИ НОСАЧИ (10) 

Одређивање реакција ослонаца. Одређивање сила у пресeку. Цртање дијаграма. 
Проста греда, конзолна греда, греда са препустима. 
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РЕШЕТКАСТИ НОСАЧИ (8) 

Одређивање реакција код решеткастих носача и сила у шгаповима методом чворова и методом 
пресека. 

 
ТЕЖИШТЕ (4) 

Одређивање тежишта сложених површина. 
МОМЕНТИ ИНЕРЦИЈЕ (3)  

Моменти инерције основних и сложених равних површина.  
 
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ (4) 

1. СТАТИКА КРУТЕ ПЛОЧЕ  
 СТАТИЧКИ ОДРЕЂЕНИ НОСАЧИ (одређивање реакције ослонаца). 
2. СТАТИЧКИ ОДРЕЂЕНИ НОСАЧИ (одређивање реакције ослонаца и цртање дијаграма нормалних сила, 

трансверзалних сила и момената савијања). 
- Решеткасти носачи (одређивање реакција код решеткастих носача и сила у штаповима методом чворова и 

методом пресека) 
I I I  РАЗРЕД 

(2 часа недељно, 70 часова годишње) 
ГEOMETPИЈСКE  KAPAKTEPИCTИKE CЛOЖEHИX ПPECEKA (14) 

Моменти инерције основних и сложених равних површина.  
Појам полупречника инерцијe                        
Oтпopни моменти основних и сложених равних површина. 

 
УВОД У ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА (4) 

Циљ и задатак отпорности материјала. Спољашње и унутрашње силе. 
Еластичност тела, деформација, појам и врсте напрезања. 

АКСИЈАЛНО НАПРЕЗАЊЕ (10) 
Деформација и напон. Хуков закон. Димензионисање aкcиjaлнo нaпpeгнутих штапова. 

ИЗВИЈАЊЕ (6) 
Деформација и напон, вpcте paвнoтeже. 

 Појам критичне силе (Ојлер), дужина извијања, димензионисање притиснутих дрвених штапова. 
 

САВИЈАЊЕ (16) 
Деформација и напон при савијању. Bpcте савијања.  
Основна једначина савијања, моменти инерције и отпорни моменти основних и сложених равних 

површина. Димензионисање носача рaзличитих пресeкa од дрвета и челика.  
Дијаграм напона савијања. 

 
ЕКСТРЕМНЕ ВРЕДНОСТИ СТАТИЧКИХ УТИЦАЈА (16) 

Bpcте оптерећења. Повременo оптерећење од ветра и снега.  
Анализа оптерећења зa  кoнкретaн носач. 
Најнеповољнији положај оптеређења код греде са препустима. 

 
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ (4) 
  1.Гeометријскe  карактеристикесложенихпресека, аксијално напрезање  
 2. Савијање 
 Димензионисање. 
  
НАЧИН ИЗВРШАВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

Програмски садржаји предмета су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони  
број часова за реализацију. Наставник може, у току реализације програма и приликом планирања реализације 
садржаја како глобално тако и оперативно, утврдити већи или мањи број часова по темама, као и извршити 
промену садржаја до 20% уз претходно мишљење стручног већа. 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, што захтева већу партиципацију  ученика, различита 
методска решења, велики број примера и коришћење информација из различитих извора.  

Настава се остварује у специјализованој учионици која треба да буде опремљена одговарајућим 
наставним средствима, макетама и моделима, графичким приказима конструктивних елемената, стручном 
литературом. 
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Приликом остваривања садржаја програма треба користити усвојена знања из предмета математика, 
физика, грађевински материјали. Такође је важно повезивати садржаје који се изучавају у овом предмету са 
одговарајућим тематским целинама других стручних предмета, а нарочито бетона. 

Посебну пажњу треба посветити изради графичких вежби. Њих треба планирати тако да ученици могу 
све потребне рачунске и графичке прилоге да ураде у школи, уз помоћ наставника. У току израде графичких 
вежби ученике треба упућивати у начин коришћења стручне литературе, прописа, таблица, прорачуна. Израда 
графичких вежби треба да допринесе бољем разумевању и усвајању садржаја програма и оспособљавању 
ученика за примену теоријских знања у решавању  конкретних задатака. Тако при обради наставних јединица 
тежиште и моменти инерције обрадити равне површине које имају највећу примену у пракси (сандучасте 
пресеке, Т пресеке, I пресеке). Графичке вежбе треба оцењивати. 

Приликом остваривања графичких вежби одељење треба делити на две групе 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. Елементи за оцењивање треба да буду 
усмене и писмене провере знања, резултати рада на графичким вежбањима,  као и укупан учеников однос према 
раду, извршавању планираних обавеза и поштовању утврђених рокова 

 
 

ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 
 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ наставе  предмета је да ученици стекну потребна теоријска и практична знања о приказивању облика 

и предмета у 2D и 3D применом рачунара, као и да овладају техником и методама примене већ израђених 
цртежа објеката, односно одабраних софтвера, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који 
доприносе развоју информатичке писмености неопходне за даље школовање, живот и рад у савременом 
друштву, као и оспособљавање ученика да ефикасно и рационално користе рачунаре на начин који не угрожава 
њихово физичко и ментално здравље.  

 
Задаци наставе предмета су: 
− развијање способности перцепције простора и логичног закључивања; 
− развијање систематичности и прецизности у рачунарској и графичкој обради пројектне 

документације; 
− оспособљавање ученика за тимски рад и сарадњу са другим стручњацима из истог или другог 

подручја рада; 
− оспособљавање ученика да примењују одређене садржаје, односно знања стечена изучавањем 

других стручних предмета, при рачунарском пројектовању и моделирању у 2D и ЗD; 
− изграђивање код ученика критичког става о предностима и недостацима рачунара у различитим 

применама. 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
II РАЗРЕД 

(0+2 часа недељно, 0+70 часова годишње)  

РАД СА ТАБЕЛАМА (16)  
1.1. Основни појмови (табеларно уређени подаци, везе међу подацима, везе између података и њихове 

графичке представе). Основни појмови о програмима за рад са табелама (табла, врста, колона, ћелија,...).  
1.2. Уношење података у табелу (типови података, нумерички формати, датум и време).  
1.3. Манипулације подацима (означавање ћелија, кретање кроз табелу, премештање, копирање,...).  
1.4. Трансформација табеле (уношење новог реда и/или колоне у табелу, брисање реда и/или колоне из 

табеле, блок, опсег).  
1.5. Форматирање табеле (висине и ширине ћелије, фонта, поравнања, линија, боја позадине).  
1.6. Формуле.  
1.7. Адресе ћелија. Референце. Имена.  
1.8. Функције.  
1.9. Аутоматско уношење серија података.  
1.10. Манипулација радним листовима.  
1.11. Графичко представљање података. Креирање графикона. Измене у графикону (позадине слова, 

скале, боја, промена величине,...).  
1.12. Претходни преглед табеле и графикона. Штампање.  

ОБРАДА ЦРТЕЖА НА РАЧУНАРУ-AUTOCAD 2D (54)  
1.Основни појмови (представљање цртежа у рачунару, графичке јединице). Пројектовање цртежа. 

Припрема за цртање.  
2. Кориснички интерфејс. Начин задавања команди.  



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018/19. – 2021/22.  -  Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд 

 

144 
 

3. Координатни систем. Начини задавања тачака. Границе цртежа и јединице.  
4. Једноставне команде за цртање. Учитавање и снимање цртежа.  
5. Начини избора ентитета. Команда за брисање. Команде везане за приказ цртежа.  
6. Цртање основних графичких елемената (круг, кружни лук, прстен, елипса, правилан полигон).  
7.Основне трансформације ентитета (транслација, копирање, ротација, осно пресликавање, хомотетично 

пресликавање).  
8. Помоћна средства у цртању. Помоћна мрежа тачака. Помоћне линије. Прецизно погађање 

карактеристичних тачака ентитета.  
9. Нивои и рад са нивоима. Атрибути ентитета. Измена атрибута.  
10. Цртање и едитовање сложених ентитета. Полилиније, сплајнови, мултилиније.  
11. Измене на ентитетима (скраћивање, продужавање, подела, разлагање, спајање).  
12.Шрафирање. Начини дефинисања контуре за шрафирање. Типови и својства шрафуре.  
13. Текст. Стилови текста. Текст едитор.  
14. Котирање. Типови и елементи кота. Стилови котирања.  
15. Блокови. Библиотеке готових елемената и цртежа.  
16. Штампање цртежа на штампачу и плотеру.  

 
 

III РАЗРЕД 
(0+2 часа недељно, 0+70 часова годишње) 

 
ЦРТАЊЕ У РАВНИ (20)  

Обрада графичких прилога у оквиру техничке документације из области архитектуре  и грађевинарства. 
 
AUTOCAD 3D (14)  

-увод у 3D 
-креирање основних пуних модела 
-добијање модела од 2D профола 
-креирање полигоналних модела 
-креирање сложених пуних модела 
-примена Булових операција на пуне моделе 
-основне геометријске површине 
-добијање површина посебним методама 
-мењање модела (дефинисање детаља, мењање солида, конверзија 2D објекта у 3D модел,основе 
полигоналног моделовања) 

 
ОБЈЕКТНО МОДЕЛОВАЊЕ (16)  

-пресецање пуних модела и добијање 2D пресека 
-добијање цртежа на основу 3D модела 
-примена стилова за приказивање модела 
-примена светала 
-примена материјала 
-примена система дневног светла 
-рендеровање навигација у 3D моделу 
-постављање камера и дефинисање погледа 
-оптимизација и финализација AutoCAD 3D модела 

 
ПРОГРАМИ ИЗ СТРУКЕ (20)  

Рад у програму за статичке прорачуне. 
 
 
НАЧИН ИЗВРШАВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО)  

Настава се реализује у кабинету или рачунарској лабораторији. При реализацији садржаја овог предмета 
одељење се дели на две групе, тако да наставник сваке недеље са сваком групом реализује по два везана часа.  

Број ученика за рачунаром је два.  
При састављању програма водило се рачуна о обезбеђивању поступности у остваривању садрђаја, па је 

неопходно да наставник поштује редослед тематских целина.  
Уз сваку тематску целину дат је број часова за остваривање вежби. Наставник може да изврши мања 

одступања од предвиђеног броја часова уколико се укаже за тим потреба. Све школе које у наставним плановима 
у другом разреду имају већи број од 35 наставних недеља без блок наставе, реализоваће садржај овог предмета са 
повећаним бројем часова. Повећан број часова оставља се наставнику да распореди на оне тематске целине за 
које сматра да је потребно.  

У уводном делу двочаса наставник истиче циљ и задатке одговарајуће наставне јединице и затим 
реализује теоријски део неопходан за рад ученика на рачунарима. Уводни део двочаса, у зависности од садржаја 
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наставне јединице може да траје највише 30 минута. Изузетно, од овог захтева, наставник може одступити код 
реализације садржаја програма прве тематске целине.  

При реализацији тематске целине РАД СА ТАБЕЛАМА треба објаснити шта су то табеларно уређени 
подаци, указати на могућност постојања веза међу подацима као и на различите могућности њихове графичке 
представе.  

Објаснити основне појмове о програмима за рад са табелама и указати на њихову општост у програмима 
овог типа. Задржати се само на делу рада са табелама и графичком приказу података а не радити са њима као са 
програмима за рад са базама података. За илустрацију рада са овим програмима предвиђен је програм EXCEL 97 
(али се могу користити и више верзије). 

При уношењу података у табелу, објаснити елементарне поступке уноса, измене и брисања, као и Auto 
Complete механизам. Објаснити разлику између појединих типова података, као и грешке које могу из тога да 
произађу. Приликом манипулација са подацима, 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 блока и обсега.  

Код форматирања приказа података у ћелији, приказати на примерима могућност различитог тумачења 
истог нумеричког податка (број, датум, време). Такође, нагласити важност доброг приказа података 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. Објаснити разлику у погледу броја аргумената које поједине функције примају (функције 
са фиксним бројем аргумената, са опционим аргументима и са неодређеним бројем аргумената).  
Указати на различите могућности аутоматског уношења података у серији.  

Приказати могућност рада са више радних листова. Описати убацивање, брисање и преименовање 
радних листова.  

Посебну пажњу посветити различитим могућностима графичког представљања података. Најпре увести 
појам серије података и објаснити како се у Exel-у од једне серије података формирају координате у Декартовом 
координатном систему. Објаснити разне типове дијаграма (избећи уско специфичне и компликоване типове 
дијаграма). 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.  

Указати на важност претходног прегледа података и графикона пре штампања, као и на основне опције 
при штампању.  

При реализацији тематске целине ОБРАДА ЦРТЕЖА НА РАЧУНАРУ треба објаснити начин 
представљања цртежа у рачунару у тзв. векторским (draw) програмима. Треба објаснити принципе, поделу и 
начин рада основних графичких уређаја (штампача, плотера).  

Посебну пажњу треба посветитит пројектовању цртежа (поделе на нивое, уочавању симетрије. Објеката 
који се добијају померањем, ротацијом, трансформацијом или модификацијом других објеката итд.), као и 
припреми за цртање (избор величине и орјентације папира, постављање јединица мере, размере, итд.).  

Имајући у виду широку распрострањеност, за илустрацију је предвиђен програм AutoCAD 2007 (могу се 
користити и више верзије). Приликом илустрације појединих команди треба указати на постојање сличних 
команди и у другим програмима овог типа, па и на општије принципе рада у Windows окружењу (на пример 
означавање и промена).  

У оквиру рада са програмом AutoCAD, потребно је најпре обрадити кориснички интерфејс и његове 
сличности и разлике у односу на друге Windows апликације. Посебно објаснити начине задавања команди.  

Пре команди за цртање,треба објаснити координатне системе који се користе, а с тим у вези и начине 
задавања тачака. Потом дефинисати границе цртежа као и јединице мере.  

Начине задавања команди и тачака вежбати на елементарним командама POINT, LINE, RECTANGLE. 
Након првог цртања приказати снимање и учитавање цртежа и указати на сличност са програмом Word рађеним 
у првом разреду.  

У следећој фази разрадити начине означавања објеката из цртежа. Ове поступке вежбати на примеру 
команде за брисање (ERASE). Потом се могу обрадити команде везане за приказ цртежа: ZOOM, PAN, 
REDRAW, REGEN. Објаснити потребу за поновним исцртавањем (REDRAW) и разлику у односу на потпуно 
освежавање слике са прорачуном (REGEN).  

У наставку се прелази на остале команде за цртање основних геометријских облика: круг, кружни лук, 
прстен, елипса, елиптични лук, правилни многоугао (CIRCLE, ARC, DONUT, ELLIPSE, POLYGON). Указати на 
постојање различитих варијанти у погледу начина задавања истог геометријског облика, као и на потербу за 
њима.  

Код обраде команди за трансформацију ентитета, указати на аналогију појединих команди са одређеним 
геометријским трансформацијама (MOVE = транслација, ROTATE = ротација, MIRROR = осно пресликавање, 
SCALE = хомотетично пресликавање). Објаснити копирање (COPY) и вишеструко копирање (ARRAY). 
Приказати различит ефекат команде OFFSET на различите ентитете. Описати трансформације изводљиве при 
раду са гриповима.  
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Објаснити потребу за помоћним средствима при цртању. Указати на разлику у функцији и намени мреже 
тачака SNAP и GRID. Објаснити рад са помоћним линијама (XLINE, RAY) и у ORTHO режиму. Нарочиту пажњу 
посветити механизму Object Snap. Објаснити функцију механизма Running Osnap.  

Објаснити разлоге поделе цртежа на нивое. Дефинисати атрибуте нивоа. Дефинисати атрибуте ентитета 
(ниво, боја и тип линије) и начине измене атрибута.  

Прећи на команде за цратање сложенијих ентитета (POLYLINE, SPLINE, MLINE). Објаснити разлику 
између изломљене линије цртане командом LINE и POLYLINE. Објаснити појам сплајна. Навести примере 
примене команде за цртање мултилинија.  

Приказати команде за измене – фину дораду ентитета:TRIM, EXTEND, LENGTHEN, BREAK, 
CHAMFER, FILLET. Објаснити промену ентитета насталу применом команде EXPLODE.  

Објаснити поступак шрафирања. Приказати начине задавања затворене контуре за шрафирање. 
Објаснити атрибуте шрафуре.  

Објаснити потребу за уносом текста у цртеж. Објаснити стилове текста и елементе формата текста. 
Приказати AutoCAD-ов интерни едитор за унос текста.  
Код коришћења текста указати на различите врсте текста у овим програмима, објаснити њихову намену и 
приказати ефекте који се тиме постижу.  

Објаснити појам блока. Показати начин дефинисања и убацивања блока у цртеж. Приказати могућност 
снимања блока на диск, у облику датотеке, као и његовог учитавања. Навести примере библиотеке готових 
елемената.  
Код штампања треба указати на различите могућности штампања цртежа и детаљно објаснити само 
најосновније.  

 
ОСНОВЕ ХИДРОТЕХНИКЕ 

 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе предмета је да ученици упознају област водопривреде како би се оспособили за сарадњу са 
стручњацима који се баве хидроградњом у обављању одговарајућих послова на уређењу и изградњи 
хидротехничких објеката, као и развијање развијање способности, вештине и ставова корисних у послу и 
свакодневном животу, развијање мотивације за учење и интересовања за грађевинарство као привредну грану  
уз примену концепта одрживог развоја, и очувања животне средине  

Задаци наставе предмета су: 
− упознавање друштвено-економске оправданости изградње хидротехничких објеката; 
− стицање основних знаља из хидрологије и хидраулике; 
− упознаване хидротехничких објеката; 
− упознавање радова на уређењу водних токова< 
− стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 
− развијање правилног односа према личној здравственој заштити на радном месту и терену; 
− развијање правилног односа према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 
− развијање мотивисаности за учење; 
− развијање радних навика, одговорности и способности за примену стечених знања.  
−  

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
I I I  Р А З Р Е Д  

(2 часа недељно, 70 часова годишње) 
УВОД (6) 

Хидротехника. Подела. 
Снабдевање водом и канагшсање насеља. 
Хидротехничке мелиорације. 
Регулација река 
Пловни путеви и пристаништа. 
Коришћење водних снага. 
Остале хидротехничке делатности. 
 

ХИДРОЛОГИЈА (14) 
 Водни биланс.Падавине. Мерење. Нивограм. 

Отицање. Хидрометријско мерење. Крива. Протицање. Хидрограм, 
Веза падавине - отицај. Максимални и минимални протицаји. Појам вероватноће нојаве. 

 
ХИДРАУЛИКА (14) 

Хидростатика. Притисак у течности. Одређивање притиска на дно и стране посуде. 
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Хидродинамика. Врсте енергије у течности. Бернулијева једначина. Кретање воде у отвореним каналима. 
Хидраулички прорачун отворених канала. 

Истицање хроз мале отворе. Кретање воде у цевима под притиском. Хидраулички отпори. Хидраулички 
прорачун цевовода. 

 
РЕГУЛИСАЊЕ ПРОТОКА (6)  

Акумулациони басени.  Изравнавање протока .Коришћење акумулационог басена за ублажавање поплавног 
таласа. 

 
БРАНЕ И ОБЈЕКТИ УЗ БРАНУ (12)  

Бетонске бране. Насуте бране. 
Анализа оптерећења бране. Објекти везани за грађење бране. Стални објекти уз брану. 

КОРИШЋЕЊЕ ВОДНИХ СНАГА (2) 
Снага и енергија хидроелектране. Типови хидроелектрана. 
 

ПЛОВНИ КАНАЛИ И ПРИСТАНИШТА (6) 
Траса .Уздужни и попречни профил канала.  
Преводнице. 
Пристаништа. Обални зидови. 

 
УРЕЂЕЊЕ ВОДНИХ ТОКОВА (10) 

Основне карактеристике природних токова. Биотехничке мере и радови. Багеровање речног корита. 
Регулационе.Грађевине. 

Велике воде на рекама. Одбрана. Улога регулационих грађевина и акумулација у одбрани од великих вода. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 
 Програмски садржаји предмета су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони  
број часова за реализацију. Наставник може, у току реализације програма и приликом планирања реализације 
садржаја како глобално тако и оперативно, утврдити већи или мањи број часова по темама, као и извршити 
промену садржаја до 20% уз претходно мишљење стручног већа. 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, што захтева већу партиципацију  ученика, различита методска 
решења, велики број примера и коришћење информација из различитих извора. 
 Теоријска настава се остварује у специјализованој учионици, опремљеној прописаним наставним 
средствима, узорцима, шемама, проспектима, каталозима, моделима и стручном литературом . 

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.  

 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. Елементи за оцењивање треба 
да буду усмене и писмене провере знања, резултати рада на графичким вежбањима,  као и укупан учеников 
однос према раду, извршавању планираних обавеза и поштовању утврђених рокова. 

 
 

ЛИКОВНА КУЛТУРА И ЦРТАЊЕ 
 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ наставе предмета је да код ученика подстиче и развија способност ликовног изражавања, да 

омогући разумевање и утиче на формирање и усвајање критеријума у односу на естетику, форму, боје и 
облике, као и да обезбеди потребан ниво ликовне писмености за успешно обављање послова и радних 
задатака техничара и за даље школовање. 

Задаци наставе предмета су:  
− упознавање основних одлика и развој а ликовне уметности у разним друштвено-истори ским 

раздобљима и уметничким делима у времену и простору, као одраз економских, друштвених и 
културних особености разних епоха и народа;  

− увођење ученика у свет ликовних вредности, у свет опажања и доживљавања ликовних дела и 
развијање личног односа према властитим и туђим ликовним остварењима; 
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− омогућавање ученицима да упознају ликовно наслеђе наше земље да би разумели и ценили 
створене вредности и разлоге да се оне чувају; 

− развијање опажања и критичног односа према ликовним остварењима у свакодневном животу и 
оспособљавање ученика да естетске вредности уграђују у свој рад и уобличавање околине; 

− развијање способности визуелног опажања и представљања облика из природе и по моделу у 
разним ликовним техникама и материј алима; 

− оспособљавање ученика да користе стечена знања и вештине као основу за даље лично богаћење и 
професионалну надградњу. 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
I I  Р А З Р Е Д  

( 1 час недељно, 35 часова +30 часа  блоку) 
 

УВОД (3) 
Општи појмови. Шта је уметност. Уметност у простору, уметност у времену. 

УМЕТНОСТ ПРАИСТОРИЈЕ (4)  
Палеолит. Мезолит. Неолит.  
Од органске до геометриjске форме. 

 
СТАРЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ (5)  

Уметност старог Египта. Месопотамија. Грчка и Рим. 
Утицај културе Блиског истока на развој уметности Средоземља. 
 

СРЕДЊИ ВЕК (6) 
Хришћанска уметност истока. Византија. Хришћанска уметност на тлу наше земље. Хришћанска уметност 
Запада. Романтика. Готика. Ренесанса. 
Обједињени и необједињени простор. Појава перспективе. 

ПОСТРЕНЕСАНСА УМЕТНОСТ (7) 
 Аниризам. Барокна уметност 

УМЕТНОСТ XIX ВЕКА (8) 
Неокласицизам. Романтизам. Реализам. 
Динамичност композиције. Прецизност цртежа. Лазурно и пастуозно сликање. Светлост. Боја. 

РАЗВОЈ САВРЕМЕНОГ ИЗРАЗА У УМЕТНОСТИ (9) 
Импресионозам. Модерна уметност. Савремена уметност. Светлост као елеменат слике у различитим 

историј ским епохама. Структура слике и склуптуре у разним стиловима и правцима. Самостално ликовно 
изражавање. 

НАСТАВА У БЛОКУ ( 30 часова годишње ) 

ПРОСТОРНО ОБЛИКОВАЊЕ 
Компоновање облика у тродимензионалном простору. 
Главна структурална оса и визуелна равнотежа у зависности од удаљености Облика од структуралне 

осе. 
Стварање просторних целина од различитих материјала ( картон, жица, вуна, алуминијумска фолија, 

разни отпадни материјали, елементи са дечијих играчака, старе лутке )  
Употреба боје у просторним амбалажама. 

 
НАЧИН ИЗВРШАВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

Програм овог предмета конципиран је тако да садржи преглед развоја ликовног стваралаштва кроз 
историју и самостално ликовно изражавање ученика, односно практични рад израду цртежа, слика и скулптура - 
објеката. 

Теоријски део који обухвата историју уметности подељен је у тематске целине по историјским епохама и 
уметничким правцима и уз сваку тематску целину дат је оријентациони број часова за остваривање. Ове 
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садржаје програма треба остварити кроз усмена излагања, јасна и систематична, без сувишних појмова, година, 
назива, освежена подацима који се памте, уз демонстрацију слика, цртежа, слајдова и филмова. Поједине 
тематске целине могу се врло успешно остваривати у одговарајућим музејима или галеријама. 

Остваривање садржаја програма подразумева обраду тематских целина према утврђеном редоследу у 
програму, а треба обавезно да га прати демонстрација одређених ликовних остварења (слике, слајдови, филм) и 
анализа свих битних елемената и решења која карактеришу одређену историјску епоху, правац у уметности, 
стил и др. 

Просторно обликовање је предвиђено у оквиру блок наставе. 
У раду на просторним структурама треба предвидети више приступа обликовању скулптурних целина. 
Један облик је компоновање готових елемената по принципу колажа у нову целину која добија друго 

значење. У овој новој целини амблажи, предмети губе претходно значење и постају елементи са новим ефектом.. 
Други облик просторног обликовања је претходна израда прецизних цртежа на којима ученци конструишу 

различите геометријске облике (коцка из које је извађена пирамида и сл.) добијајући тако основне елементе 
(модули) које после ређају по различитим принципима: као саће, решетка. Ове елементе ученици израђују од 
декл-картона и спајају лепком један за други. Карактер ових пространих структура треба да има како 
скулптурни тако и архитектонски карактер. Материјал за овакав рад је картон, лепак, боја, скалпел. 

Трећи приступ је такође обликовање картона, али без претходне детаљне скице. Од комада картона, 
отпадака, комада жице, готових елемената праве скулптуралне целине, вајају у простору и истовремено боје 
добијену просторну целину. У овом делу посла, потребно је значајно да наставник нагласи значај боје у 
просторним инсталацијама. 

Заједнички проблем за ова три начина рада који треба објаснити ученицима је законитост просторног 
објекта, било да је то скулптура или архитектонско дело, а то је његова зависност од главне структуралне осе 
(хоризонтална или вертикална). Распоред елемената мора да чини визуелну равнотежу, па ће и просторни 
објекат имати визуелну целину. 

У раду на просторним инсталацијама, асамблажама и скулптурама треба користити дела исте садржине из 
свих периода људског стваралаштва. 

Степен усвојености теоријских знања из дела историје уметности проверава се на основу анализа појединих 
уметничких дела и кратких приказа стилских одлика. Посебно ценити учеников приступ ликовној анализи дела 
(композиција, ритам, боја). 

У практичном делу предмета-самосталним ликовним изражавању треба оцењивати, сваки цртеж, скицу, па 
чак и фрагмент цртежа, слике, скулптуре. 

Наставник је дужан да стално врши коректуре и пружа упутства и неопходну помоћ сваком ученику у току 
рада. При том, разговара са ученицима и омогућено му је да проверава. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
 
Циљ наставе предмета је да ученици практично упознају основне грађевинске радове и њихов значај у 

одговарајућој фази грађења, ради припреме за укључивање у рад и успешну сарадњу са непосредним 
реализаторима послова у сложеном процесу грађења. 

Задаци наставе предмета су: 
− употпуњавање, проверавање и утврђивање усвојених теоријских знања на конкретним пословима, 

самосталним радом; 
− оспособљавање ученика за извођење једноставних основних грађевинских радова ( зидање, обрада 

дрвета, справљање малтера и бетона ); 
− оспособљавање ученика да употребљавају одговарајући алат и прибор, да га чувају и одржавају; 
− упознавање мера заштите на раду и оспособљавање ученика да их примењују; 
− развијање радних навика и радне дисциплине. 

 
САДРЖАЈ ПРОГРАМА 
 

I I  Р А З Р Е Д  
(0+2 часа недељно, 0+70 часова годишње, 30 часова наставе у блоку) 

 
1. Тесарски радови: 

− алат, прибор и материјал; 
− ручна и машинска обрада дрвета; 
− извођење дрвених веза; 
− израда дрвених модела разних конструктивних елемената (оплате за стубове, оплате за зидове, 

отвори у зидовима); 
− примена мера заштите на раду. 
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2. Бетонски и армирачки радови: 
− справљање бетона (ручно и машинско); 
− исправљање, сечење и монтирање арматуре; 
− извођење једноставних елемената од бетона; 
− примена мера заштите на раду. 

3. Зидарски радови: 
− малтер, подела,карактеристике 
− справљање малтера (ручно, машински) 
− зидање зидова у одговарајућем малтеру 
− примена мера заштите на раду. 

 
НАСТАВА У БЛОКУ (30 часова годишње) 

Израда модела основних грађевинских елемената. 

 
I V  Р А З Р Е Д  

 
НАСТАВА У БЛОКУ (60 часова годишње) 

Посета предузећима (пројектним бироима), градилиштима и произвођачима грађевинског материјала ради 
припремања подлога и израде идејних решења за дефинисане грађевинске објекте. Рад у блоку обухвата израду 
скица и цртежа одређеног грађевинског пројекта или дела пројекта као и израду одговарајућих грађевинских 
прилога. 
 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ( УПУТСТВО ) 

Програм практичне наставе сачињен је тако да допринесе стручној оспособљености ученика будућих 
грађевинских техничара и њиховој припреми за укључивање у рад. 

Остваривање предвиђених садржаја ученици треба да се оспособе за обављање једноставних радних 
операција (справљање бетона, извођење једноставних елемената од дрвета и лима) и употребу одговарајућег 
алата и прибора за рад. 

Обављањем конкретних послова ученици треба да схвате значај појединих појединачних стручно 
изведених радова у сложеном процесу грађења. 

Практична настава се остварује у одговарајућим школским радионицама уз примену мера заштите на раду. 
Практична настава у четвртој години остварује се тако што се ученици упућују на самостално прибављање 

података за израду одређених делова грађевинског пројекта, и остварује се на крају школске године. 
При реализацији програма неопходно је имати у виду „Опште дидактичко-методичко упутство за 

остваривање садржаја програма у средњим школама", које је саставни део планова и програма. 

 
 

БЕТОН 
 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе предмета је да ученици овладају потребним знањима о бетону и армираном бетону, 
његовим својствима, примени у грађевинарству, као и оспособљавање ученика за разраду детаље арматуре и 
цртање планова и спецификације арматуре за армиранобетонске елементекао и развијање свести о значају бетона 
и бетонских конструкција у грађевинарству, развијање способности, вештине и ставова корисних у послу и 
свакодневном животу, развијање мотивације за учење и интересовања за грађевинарство као привредну грану  уз 
примену концепта одрживог развоја, и очувања животне средине, 

Задаци наставе предмета су: 
− упознавање технологије бетона, својстава саставних делова и њихових утицаја на квалитет бетона; 
− стицање знања о  справљању бетона по савременим методама, као и о свим фазама бетонских радова; 
− овладавање основним знањима о димензионисању армиранобетонских елемената; 
− стручно тумачење планова и детаља арматуре; 
− стицање способности за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема; 
− развијање компетенције за извођење једноставних прорачуна; 
− развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу; 
− развијање способности за примену знања из бетона; 
− стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 
− развијање правилног односа према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 
− развијање мотивисаности за учење; 
− развијање радних навика, одговорности и способности за примену стечених знања.  
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САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

III РАЗРЕД 
(2 +1 час недељно,  70+35 часова годишње) 

 
УВОД (2)  

Појам бетона и армираног бетона. Историјат, поделе, својства и примена.  
Предности и недостаци бетона и армираног бетона.  

 
ТЕХНОЛОГИЈА БЕТОНА  
 
ЦЕМЕНТ (2)  

Процес добијања цемента. Врсте и класе цемента. Својства која се испитују.  
Примена и чување цемента на градилишту.  

 
КАМЕНИ АГРЕГАТ (2)  

Улога и врсте каменог агрегата, Својства која се испитују.  
Појам гранулометријског састава и гранулометријске криве.  
Примена и чување агрегата на градилишту.  

 
ВОДА (1)  

Улога воде. Квалитет воде за справљање бетона. Количина воде за примену (водоцементни фактор).  
 
АРМАТУРА (2)  

Улога и значај арматуре у бетонском пресеку. Врсте челика за армирање. Својства која се испитују.  
Испорука и чување арматуре на градилишту.  
Заштитни слој бетона (конструктивни детаљи).  

 
СВЕЖА БЕТОНСКА МАСА (2)  

Методе за одређивање конзистенције.  
 
СПРАВЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, УГРАЂИВАЊЕ И НЕГА БЕТОНА(4) 

Методе. Приказ механизације.  
Врсте бетона. Адитиви. Прекиди и наставци при бетонирању. 

 
СВОЈСТВА И ИСПИТИВАЊЕ БЕТОНА  
 
СВОЈСТВА ОЧВРСЛОГ БЕТОНА (2)  

Марка бетона,класе бетона. 
 
ОСНОВЕ ПРОРАЧУНА БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА (2)  

Појам допуштених напона притиска у бетону,примена неармираног бетона.  
Појам класичне теоријe и теорије граничних стања. 

 
КОНСТРУКЦИЈЕ ОД АРМИРАНОГ БЕТОНА (2)  

Појам армираног бетона. Заједнички рад бетона и челика.  
Механичка својства бетона и челика, радни дијаграми.  

 
ОСНОВЕ ПРОРАЧУНА НОСАЧА ОД АРМИРАНОГ БЕТОНА (2)  

Теорија граничних стања.  
 
ТЕОРИЈА ГРАНИЧНОГ СТАЊА НОСИВОСТИ (2)  

Парцијални коефицијенти сигурности. Гранично оптерећење.  
 
АКСИЈАЛНО НАПРЕГНУТИ ЕЛЕМЕНТИ  
 
ЦЕНТРИЧНО ПРИТИСНУТИ СТУБОВИ ОД АРМИРАНОГ БЕТОНА (8)  

Појам извијања. Прорачун стубова без утицаја извијања.  
Конструктивне појединости. Бројни примери.  

 
ИЗРАДА ПЛАНА АРМАТУРЕ СТУБА ОД АРМИРАНОГ БЕТОНА (8)  

Таблица извода арматуре. Бројни примери.  
 
ЕЛЕМЕНТИ ОД АРМИРАНОГ БЕТОНА ОПТЕРЕЋЕНИ НА САВИЈАЊЕ  
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ОСНОВЕ ПРОРАЧУНА ПРАВОУГАОНОГ ПОПРЕЧНОГ ПРЕСЕКА ОПТЕРЕЋЕНОГ НА САВИЈАЊЕ (5)  

Појам лома. Дијаграм дилатација у пресеку. Појам статичке висине. Потребна површина арматуре. 
 
ГРЕДА ОД АРМИРАНОГ БЕТОНА ПРАВОУГАОНОГ ПОПРЕЧНОГ ПРЕСЕКА 
 
ПРОСТА ГРЕДА (8)  

Димензионисање према моментима савијањ. Арматурни скелет.  
Конструктивне појединости. Бројни примери.  

 
ПЛАН АРМАТУРЕ ПРОСТЕ ГРЕДЕ (12)  

Припрема за план арматуре. План арматуре'повијање према дијаграму затежућих сила. Таблица извода 
арматуре.  

 
ГРАФИЧКЕ ВЕЖБЕ  
 
ЦЕМЕНТ И ВОДА (4)  

Испитивање цемента, специфична и запреминска тежина, финоћа млива, брзина везивања цемента. 
Водоцементни фактор.  
 
АГРЕГАТ (4)  

Гранулометријски састав, састављање мешавине, одређивање гранулометријског састава агрегата.  
 
ОБЛИКОВАЊЕ АРМАТУРЕ (3)  

Извод из правилника. Сидрење. Примери.  
 
ЦЕНТРИЧНО ПРИТИСНУТИ СТУБОВИ ОД АРМИРАНОГ БЕТОНА (10)  

Димензионисање, план и извод арматуре.  
 
ИЗРАДА ПЛАНА АРМАТУРЕ СТУБА ОД АРМИРАНОГ БЕТОНА (8)  

Таблица извода арматуре. Бројни примери.  
 
ГРЕДА ОД АРМИРАНОГ БЕТОНА (6)  

Греда од армираног бетона правоугаоног попречног пресека система просте греде-димнзионисање, план 
и извод арматуре.  
 
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ (4)  
 
1. Технологија бетона 
2. План и извод арматуре стуба од армираног бетона 
 
 

IV РАЗРЕД 
(1+2  недељно  32+64 часова годишње) 

 
ГРЕДЕ ОД АРМИРАНОГ БЕТОНА ОПТЕРЕЋЕНЕ НА САВИЈАЊЕ ПРОРАЧУН НОСАЧА ПРЕМА 
ТРАНСВЕРЗАЛНИМ СИЛАМА(8)  

Утицај трансверзалних сила код носача напрегнзтих на савијање, статички модел решетке , извод из 
прописа, прорачун и конструисање арматуре за пријем трансврзалних сила.  
 
ПРОРАЧУН НОСАЧА Т-ПРЕСЕКА ОД АРМИРАНОГ БЕТОНА(8)  

Појам носача Т-пресека, димензионисање, бројни примери.  
 
ПУНЕ ПЛОЧЕ ОД АРМИРАНОГ БЕТОНА ОПТЕРЕЋЕНЕ НА САВИЈАЊЕ СА ГЛАВНОМ АРМАТУРОМ  У 
ЈЕДНОМ ПРАВЦУ (8)  

Подела, конструктивне појединости, арматурни скелет,димензионисање, бројни примери: слободно 
ослоњена плоча, конзолна плоча, плоча са препустом. 
 
ТЕОРИЈА ГРАНИЧНИХ СТАЊА УПОТРЕБЉИВОСТИ (2)  

Основе прорачуна  
 
ПРЕДХОДНО НАПРЕГНУТИ БЕТОН (2)  

Појам и суштина, врсте предходног напрезања, елементи за предходно напрезање, начин извођења 
предходног напрезања.  
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ГРАФИЧКЕ ВЕЖБЕ 
 
ГРЕДНИ НОСАЧИ 
 
ПРОСТА ГРЕДА ПРАВОУГАОНОГ ПРЕСЕКА(2) 

Димензионисање, план и извод арматуре.  
 
КОНЗОЛНА ГРЕДА ПРАВОУГАОНОГ ПРЕСЕКА (2)  

Димензионисање, план и извод арматуре. 
 
ПРОСТА ГРЕДА ПРАВОУГАОНОГ ПРЕСЕКА СА УТИЦАЈЕМ ТРАНСВЕРЗАЛНИХ СИЛА (6)  

Димензионисање, план и извод арматуре.  
 
ГРЕДА СА ПРЕПУСТОМ ПРАВОУГАОНОГ ПРЕСЕКА СА УТИЦАЈЕМ  ТРАНСВЕРЗАЛНИХ СИЛА (8)  

Димензионисање, план и извод арматуре.  
 
ГРЕДА СА ПРЕПУСТОМ Т-ПРЕСЕКА (12)  

План и извод арматуре.  
 
УКЉЕШТЕНА ГРЕДА (8)  

План и извод арматуре. 
 
ПУНЕ ПЛОЧЕ  
 
ПРОСТА ПЛОЧА (6)  

Димензионисање, план и извод арматуре.  
 
КОНЗОЛНА ПЛОЧА ПРОМЕНЉИВЕ ДЕБЉИНЕ (4)  

Димензионисање, план и извод арматуре.  
 
ПЛОЧА СА ПРЕПУСТОМ (10)  

Димензионисање, план и извод арматуре.  
 
СИТНОРЕБРАСТА КОНСТРУКЦИЈА (2)  

Врсте, димензионисање.  
 
ПРОРАЧУН ПРИЗЕМНОГ ОБЈЕКТА (4)  
 
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ(4)  
1. Армирано бетонски гредни носач (план и извод арматуре)  
2. Армирано бетонска пуна плоча (план и извод арматуре) 
 
НАЧИН ИЗВРШАВАЊА ПРОГРАМА 
  
 Програмски садржаји предмета су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони  
број часова за реализацију. Наставник може, у току реализације програма и приликом планирања реализације 
садржаја како глобално тако и оперативно, утврдити већи или мањи број часова по темама, као и извршити 
промену садржаја до 20% уз претходно мишљење стручног већа. 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, што захтева већу партиципацију  ученика, различита методска 
решења, велики број примера и коришћење информација из различитих извора. 
 Приликом обраде технологије бетона потребно је обновити знања стечена у предмету грађевински 
материјали. На часовима теоријске наставе ученици треба да овладају неопходним знањима о бетону и 
армираном бетону, справљању, начину уграђивања, својствима, правилном избору компоненти бетона и примени 
у грађевинарству. Ученици треба да упознају основне принципе и поступке при димензионисању 
конструктивних елемената при чему треба користити усвојена знања из других стручних предмета: статике и 
отпорности материјала, грађевинских конструкција. 
 На часовима предвиђеним за графичка вежбања ученици треба да се оспособе за разумевање, израду и 
стручно тумачење планова арматуре, за разраду статичких детаља и примену одређених решења у извођењу 
конструктивних елемената, тако да је потребно инсистирати на већем броју примера обликовања арматуре. 
Повијање арматуре у плановима арматуре цртати на основу дијаграма затежућих сила. Усмерити ученике на 
усвајање мрежасте арматуре приликом армирања плоча 
   Обим и садржај сваке вежбе треба планирати тако да ученици могу да реше постављене задатке, да их 
прорачунају и графички обраде у школи уз помоћ наставника. У току израде графичких вежби ученике треба 
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упућивати у начин коришћења стручне литературе, прописа, таблица, готових прорачуна. Задаци који се 
разрађују на вежбама треба да буду примери из праксе.  
  Треба предвидети индивидуалну израду графичких вежби за сваки појединачни конструктивни елемент.  
 Графичке вежбе треба оцењивати. 
 Настава се остварује у специјализованој учионици која треба да буде опремљена потребним наставним 
средствима, макетама и моделима конструктивних елемената и арматурних склопова, схемама и цртежима, 
неопходном стручном литературом, или кроз   посете градилиштима за упознавање ученика са практичним 
извођењем конструктивних армиранобетонских елемената. 
 Приликом реализације свих часова у четвртом разреду одељење треба делити на две групе ученика.  
 Ученик треба логички да мисли и закључује, да развија личне и професионалне ставове, да чува лично 
здравље и средину у којој ради и да развија свест о потребама за стручно усавршавање и развој. 
 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. 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂЕЊА 
 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ наставе предмета је да ученици упознају деловање и међусобни утицај основних економских 

законитости у области грађевинарства, да овладају целокупним процесом настајања грађевинских објекта у 
складу са важећом  грађевинском  регулативом  уз примену нових технологија и грађевинских машина те да се 
упознају и овладају  елементима оперативног организовања послова из свог делокруга рада,  као и развијање 
свести о значају организације рада, развијање способности, вештине и ставова корисних у послу и свакодневном 
животу, развијање мотивације за учење и интересовања за грађевинарство као привредну грану  уз примену 
концепта одрживог развоја, и очувања животне средине.   

Задаци наставе предмета су: 
− уочавање повезаности и условљености свих претпоставки које чине добру, савремену организацију 

грађења (економичност, рационализација, продуктивност рада) у постојећем систему привређивања; 
− оспособљавање ученика за самостално коришћење законских прописа из области инвестиционе 

изградње и заштите на раду; 
− стицање неопходних знања о учесницима у изградњи објеката, њиховим правима, дужностима, 

одговорностима и међусобним односима; 
− упућивање ученика у садржаје, начин вођења и израду прилога инвестиционо-техничке документације; 
− овладавање новим технологијама у управљању пројектима и изради предмера и предрачуна 

грађевинских радова применом актуелних софтверских пакета; 
− упознавање живота и рада на савремено организованом градилишту; 
− упознавање мера заштите на раду и принципа заштите и унапређивања животне средине; 
− упознавање рада грађевинске механизације, планирања и евиденције учинка машина; 
− овладавање елементима оперативног организовања рада, основама планирања производње и резултата 

рада; 
− развијање мотивисаности за учење; 
− развијање радних навика, одговорности и способности за примену стечених знања.  

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
 

III РАЗРЕД 
(2+0 часа недељно, 70+0 часова годишње) 

 
УВОД У ОРГАНИЗАЦИЈУ ГРАЂЕЊА (3) 

Историјат. Развој теорије о организацији рада. Предмет и задаци организације грађења. 
 

РЕГУЛАТИВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ (9) 
Закон о планирању и изградњи објеката. Узансе о грађењу. Инвестиционо-техничка документација. 

Дозволе (урбанистичка, грађевинска, употребна).  Надзор над изградњом објеката. Технички преглед. 
Сагласност на изведено стање, потврде, извештаји и атести. 

 
ЕЛЕМЕНТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА  (9) 

Закон о предузећима. Мала и средња предузећа. Бизнис план. Грађевинско предузеће, функције. 
Службе. Организационе шеме. Основни економски принципи (продуктивност, економичност, рентабилност). 
Мерење продуктивности. 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018/19. – 2021/22.  -  Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд 

 

155 
 

 
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УСТУПАЊЕ РАДОВА ( 13 ) 

Пројектна документација. Врсте пројеката. Подлоге за пројектовање (геодетске, геомеханичке...). 
Услови и сагласности на пројектну документацију. Садржај пројектне документације. Утицај пројектовања на 
процес грађења. Инвестициони програм. 

 Законска регулатива . Тендерска документација и израда понуде. Предмер и предрачун радова. Врсте 
уговора о грађењу и опремању објеката. Процедуре од расписивања понуде до потисивања уговора о грађењу. 
Елементи уговора о грађењу.  

 
АНАЛИЗА ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА И СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ( 6 ) 

Систем квалитета и контрола квалитета ( СРПС; ИСО 9000:2008 ). Контрола на градилишту. 
Уједначеност производних процеса. Реинжењеринг у грађевинарству. 

Производни процес. Студија технолошког процеса са картом процеса и дијаграмом тока. 
 
ГРАЂЕВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ (15) 

Оснивање градилишта. Врсте градилишта. Претходни и припремни радови. Пројекат организације 
градилишта. Диспозициона решења градилишта.  

Документација на градилишту. Грађевински дневник, грађевинска књига и остала документација која 
прати ток грађења објекта. Вођење градилишне документације. 

 
ГРАЂЕВИНСКА МЕХАНИЗАЦИЈА (7) 

Капацитет машине. Подела грађевинске механизације. Теоретски и практични учинак машина. 
 

ЗАШТИТА НА РАДУ( 8 ) 
 Закон о безбедности и здрављу на раду. Елаборат заштите на раду. Елаборат фасадне скеле. Заштита 

околине. Еколошка заштита. Систем сигурности и заштите. Мере заштите. Лична и колективна заштита. 
 

 
IV РАЗРЕД 

(2+2 часа недељно, 64+64 часова годишње) 
 

НОРМИРАЊЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ (7) 
Нормирање у грађевинарству. Грађевинске норме. Подела норми. Примена рачунара за нормирање. 

 
ЕКОНОМСКИ  ПОКАЗАТЕЉИ  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПРОИЗВОДЊЕ (8) 

Производни ресурси. Радна снага. Врсте радника. Материјал, механизација. Прорачун потреба у радној 
снази, механизацији и материјалу. Појам анализе цена. Трошкови грађевинске производње. Директни и 
индиректни.  Калкулација цене коштања. Калкулативни фактор. 
 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА (10) 

Подела грађевинских радова.Општи и посебни услови за извођење радова. Групе позиција према врсти 
грађевинских радова. Анализа цена по врстама радова. 
 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАЂЕЊА (16) 

Врсте грађевинских објеката. Начини грађења (класично, полумонтажно, монтажно). Подела 
грађевинских радова (претходни, припремни, земљани, бетонски, зидарски, армирачки, занатски, инсталатерски, 
завршни, остали...). Уградња опреме. Претходни радови. Организациона шема градилишта. Унутрашњи и 
спољашњи транспорт. Привредно градилиште. Димензионисање објеката на градилишту. Погони (тесарски, 
зидарски, армирачки...). Фабрика бетона. Каменолом, дробилана и сепарација. Производња грађевинског 
материјала. Фабрика монтажних елемената. Индустријска производња у грађевинарству. Организација 
монтажних радова. Организација грађевинских радова у посебним условима. 

 
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ГРАЂЕЊА   (18) 

Планирање. Принципи. Подела планова. Методе планирања. Технологија грађења и планирање. 
Годишњи фонд радног времена. 

Гантограм. Мрежни дијаграм. Анализа структуре. Анализа времена. Прорачун потребних ресурса. 
Финансијски план. Периодични оперативни планови. Праћење грађевинске реализације. Прикупљање података. 
Примена рачунара у планирању. 

 
УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА (5) 
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Менаџмент. Функције менаџмента (планирање, организовање, руковођење, кадровска политика). 
Пословни систем (ресурси, трансформација, услуге/цроизводња). Информација. Информациони систем. 

 
ВЕЖБЕ (64) 
 
ЕЛАБОРАТ (24) - Израда идејног пројекта организације грађења. 

Предмер и цредрачун грађевинских радова за мањи објекат. Карта процеса.. Прорачун потреба у радној 
снази, механизацији и материјалу. Анализа цена. Разлика у цени. Прорачун броја радника - дана и трајања 
активности. Анализа технологије за главне радове. Списак активности. Анализа структуре мрежног плана. 
Прорачун напред-назад. Гантограм. План радне снаге. Финансијски план. Шема организације градилишта. 
Технички опис. 

 
ПРИМЕНА РАЧУНАРА ЗА НОРМИРАЊЕ (20) - саставни део елабората 

Примена рачунара за нормирање. Рачунарски програми за нормирање Софтверски пакети. Шифарници 
и нормативи. Ресурси. Израда понуде. Предмер и предрачун радова. Грађевинска књига. Праћење грађевинске 
реализације. Израда ситуације. 

 
ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ПЛАНИРАЊУ (20) - саставни део елабората 

Примена рачунара у планирању. Софтверски пакети. Рачунарска обрада мрежног плана. Генерисање 
мрежног плана. Груписање активности. Уношење ресурса и трошкова. Извештаји. Праћење мрежних планова на 
рачунару. Веза између програма за нормирање и програма за планирање. 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ( УПУТСТВО ) 

Програмски садржаји предмета су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони  
број часова за реализацију. Наставник може, у току реализације програма и приликом планирања реализације 
садржаја како глобално тако и оперативно, утврдити већи или мањи број часова по темама, као и извршити 
промену садржаја до 20% уз претходно мишљење стручног већа. 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, што захтева већу партиципацију  ученика, различита 
методска решења, велики број примера и коришћење информација из различитих извора. . 

На часовима теоријске наставе ученици треба да упознају све услове и претпоставке од којих зависи 
добра организација, као и позитивне резултате које таква организација обезбеђује.  

На часовима предвиђеним за графичка вежбања ученици треба да се оспособе за израду предмера, 
предрачуна и анализе цена, за вођење одговарајуће градилишне документације и планирање радне снаге, 
материјала и механизације за поједине врсте радова. Обим и садржај сваке вежбе треба планирати тако да 
ученици могу да их ураде у школи уз цомоћ наставника. Посебну пажњу треба посветити изради дела годишњег 
рада - елаборат а који обухвата предмер, предрачун и анализу цена. Ученике треба оспособити да примењују 
грађевинске норме, а исто тако и друге предлоге и обрасце који се користе у градилишној администрацији. 

Приликом остваривања графичких вежби (годишњи рад елаборат) одељење треба делити на две групе 
ученика.  

Настава се остварује у специјализованој учионици која треба да буде опремљена прописаним наставним 
средствима, схемама и цртежима, обавезном стручном литературом (грађевинске норме, прописи, обрасци, 
закон о инвестиционој изградњи). 

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.  

У току остваривања програма овог предмета не треба планирати домаће задатке. Уместо њих, као 
домаћи рад може да се предвиди аналитичка и графичка обрада појединих делова годишњег рада (предмер и 
предрачун одређених позиција радова, графичка обрада организационе шеме градилишта и др.). 

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. Елементи за оцењивање треба 
да буду усмене и писмене провере знања, резултати рада на графичким вежбањима,  као и укупан учеников 
однос према раду, извршавању планираних обавеза и поштовању утврђених рокова. 
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ГЕОДЕЗИЈА 

 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

 Циљ наставе предмета је да ученици стекну основна знања из ове области, да се оспособе за разумевање 
геодетских радова који се примењују грађевинарству и да се припреме за одговарајућу сарадњу са геодетским 
стручњацима у фази разраде пројеката и у току изградње објеката, развијање способности, вештине и ставова 
корисних у послу и свакодневном животу, развијање мотивације за учење и интересовања за грађевинарство 
као привредну грану  уз примену концепта одрживог развоја, и очувања животне средине 

Задаци наставе предмета су:  
− упознавање основних поступака мерења; 
− упознавање теодолита, нивелмана њихове примене; 
− оспособљавање за извођење једноставних операција мерења; 
− упознавање ситуационих планова и топографских подлога и њихове примене у грађевинарству; 
− овладавање методама и различичтим техникама графичког приказивања (рад у оловци, исписивање 

слободном руком и шаблонима); 
− развијање код ученика систематичности, прецизности, уредности и одговорног односа према раду; 
− развијање код ученика сазнања о неопходности лепог,  уредног и прецизног графичког изражавања, као 

важног елемента за успешну реализацију пројектованог решења; 
− оспособљавање ученика за успешну примену усвојених вештина и знања у изучавању осталих стручних 

предмета. 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
II РАЗРЕД 

(1+1 час недељно, 35+35 часова годишње )  
 
ПРЕДМЕТ И ЗАДАТАК ГЕОДЕЗИЈЕ (4) 

Геодезија и њена примена. Општи принципи при премеру земљишта за израду топографских 
подлога (ситуациони планови, разне врсте карата ). Примена геодезије у грађевинарству.  

Размера и размерници. 
Основа за извршење премера (геодетске мреже). Врсте мрежа и њихова подела. Начин обележавања. 

ГРАФИЧКА ВЕЖБА (2) 
Цртање геодетских мрежа у одређеној размери. 

МЕРЕ И МЕРЕЊА (15) 
 Угловна мерења 
Справе и прибор за мерење величина углова. 
Теодолит. Саставни делови теодолита, потребни услови и обезбеђивање потребних услова за 

мерење. 
Методе мерења углова. Предрадње, поступак мерења, начин обрачунавања и контрола рада. 
Мерење дужина. Прибор за мерење линеарних величина. Равњача и подравњача. Начин рада. 
Савремени инструменти за мерење линеарних величина. Принципи рада. Индиректно одређивање 

растојања. 

ВЕЖБЕ (15) 
Претварање углова из старе у нову поделу и обрнуто. 
Мерење дужина пантљикама и свођење косо мерених дужина на хоризонт (Т.О.Бр.18). 
Испитивање услова код теодолита и центрисање теодолита. Мерење углова простом и гирусном 

методом. Обрада података мерења углова (Т.О.Бр 1). 

НИВЕЛМАН (8) 
Нивелманска површина. Појам висине, врсте висина, висинска разлика. Нивелман. Врсте 
и примена. 
Прибор за одређивање висинских разлика. Саставни делови, начин рада и обезбеђивање потребних 

услова. 
Методе нивелања. Поступак рада. Рачунање висинских разлика и висина тачака. Генерални и детаљни 
нивелман. Примена. 
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ВЕЖБЕ (8) 
 Испитивање услова код нивелманских инструмената - нивелира. Преношење задатих висина.  
 Одређивање висинских разлика. Рачунање висина детаљних тачака. 

СНИМАЊЕ ТЕРЕНА И ИЗРАДА СИТУАЦИОНИХ ПЛАНОВА (4)  
 Снимање. Потребан прибор. Топографски знаци. 
 Конструкција садржаја плана. Картирање детаља. Приказ рељефа и конструкција изохипси. 

ВЕЖБЕ (6) 
 Снимање ортогоналном методом. Снимање поларном методом. 

ТОПОГРАФСКЕ ПОДЛОГЕ И ЊИХОВА ПРИМЕНА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ (4)  
 Врсте подлога. Начин израде. Тачност. 
 Примена топографских подлога у пројектовању и изградњи објекта.  

ВЕЖБЕ (4) 

 Узимање података са топографских подлога (дужине, висине, површине) и исцртавање одговарајућих 
профила. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ( УПУТСТВО ) 

 Приликом остваривања садржаја програма, ученицима треба пружити одабране, битне податке 
о инструментима и начину мерења дужина и углова, као и о садржају, начину израде и примени, ситуационих 
планова и: топографских подлога у грађевинарству. 

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.  

 На часовима предвиђеним за практичне вежбе ученике треба оспособити за самостална свакодневна 
мерења, за извођење ових поступака и радних операција као и за еви- дентирање резултата. 

 Поред тога, ученици треба да овладају аналитичким и графичким начином приказивања резултата 
испитивања и да се оспособе за извођење одговарајућих закључака (атест) од којих непосредно зависи цео 
процес градње. 

Вежбања инструментама на терену, као и графичка рачунска обрада мерних података треба да 
допринесу успешном усвајању садржаја програма. Теренске вежбе треба обављати  са групама које броје 
највише 8 ученика.  
            Приликом остваривања овог програма треба имати у виду да грађевински техничари неће обављати 
геодетске радове. Зато, посебну пажњу треба посвети објашњењима означају примењенегеодезије у 
грађевинарству и примени графичких подлога и рачунских података, добијених геодетским методама, у 
разради пројеката и при извођењу грађевинских објеката. 
  
 

МЕХАНИКА ТЛА И ФУНДИРАЊЕ 
 
 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ  
 Циљ наставе предмета је да пружи ученицима потребна знања о значају, начинима и системима 

фундирања грађевинских објеката у тлу, како би се оспособили за обављање одређених послова при разради 
пројеката и извођењу радова, за квантитативну и квалитативну анализу резултата геотехничких испитивања, 
као и развијање свести о значају познавања особина тла,   развијање способности, вештине и ставова корисних 
у послу и свакодневном животу, развијање мотивације за учење и интересовања за грађевинарство као 
привредну грану  уз примену концепта одрживог развоја, и очувања животне средине  

 Задаци наставе предмета су: 
− упознавањемеханичких својстава тла од којих непосредно зависи фундирање објекта; 
− стицање знања о општим законима геомеханике; 
− оспособљавање ученика да самостално примењују стечена знања у разради пројеката; 
− оспособљавање ученика у изради детаља непосредног и посредног фундирања објеката; 
− стицање знања о врстама темеља; 
− оспособљавање за прорачун основиних врста темеља; 
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− стицање способности за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема; 
− развијање компетенције за извођење једноставних истраживања; 
− развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу; 
− стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 
− развијање правилног односа према личној здравственој заштити на радном месту и терену; 
− развијање правилног односа према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 
− развијање мотивисаности за учење; 
− развијање радних навика, одговорности и способности за примену стечених знања 

 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
 

III РАЗРЕД 
(2+1 час недељно, 70+35 часова годишње) 

 
УВОД (10)  
 О значају предмета.  Општи појмови о тлу. Класификација тла.  
 Врсте тла: невезана тла, везана тла и тла органског порекла.  
 Постанак тла: алувијална, еолска и глечерска. Физичка својства тла. Фазе материјала у тлу. 
Гранулометријски састав.  
 
МЕХАНИКА ТЛА (18)  
 Структура тла. Невезани и везани материјал.  
 Специфична и запреминска тежина тла.  
 Порозност и коефицијент порозности тла.  
 Збијеност тла. Прокторов опит.  
 Садржина воде у тлу.  
 Капиларност као појава и капиларност у тлу.  
 Водопропустљивост тла.  
 Границе конзистенције тла.  
 Трење и кохезија.  
 Појам стишљивости.  
 Општи појмови о теренским истражним радовима (сондирање).  
 Одређивање гранулометријског састава тла. Дејство мраза на тло.  
 
ЗЕМЉАНЕ КОСИНЕ (8)  
 Стабилност земљаних косина.  
 Узроци кретања.  
 Испитивање стабилности земљаних косина(аналитичка и графичка метода).  
 
ПОТПОРНИ ЗИДОВИ (10)  
  Подела и примена потпорних зидова.  Земљани притисак на потпорне зидове.  
 Активни притисак. Појам и физичко значење. Методе одређивања. Расподела земљаног притиска иза 
зида и нападна тачка силе „Еа“. Графичка метода „Rebhann-Poncelata“ за разне случајеве положаја земље иза 
потпорног зида.  
 Хидростатичка оптерећења на потпорни зид. Пасивни притисак.Појами физичко значење. Методе 
одређивања.  
 Одређивање стабилности потпорних зидова у односу на: ивична напрезања, претурање, клизање.  Утицај 
слегања на потпорне зидове.  
 
ФУНДИРAЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА  

НЕПОСРЕДНО ФУНДИРАЊЕ (7)  
 Темељи самци. Тракасти темељи. Плочасти темељи. Комбиновани темељни системи.  
 Притисак у темељном дну.  
 Распростирање оптерећења у тлу и супер позиција притисака у дубини(изобаре).  
 Пример прорачуна једног темеља самца или тракастог темеља.  
 
ПОСРЕДНО ФУНДИРАЊЕ (7) 
 Шипови. Преношење оптерећења шиповима на тло.  
  Материјали за израду шипова.  Носивост шипа и начин прорачуна шипа.  
 „Franki“ шип. Начин побијања. Примена у конструкцији са посебним освртом на могућност 
искоришћења шипа.  
 
ПРИБОЈИ (2)  
  Врсте прибоја.Примена.  Начин побијања талпи прибоја.Конструктивне напомене.  
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 Димензионисање талпи прибоја.  
 Конфигурација терена где се користе прибоји.  
 
ЗАГАТИ (2)  
 Загати. Сврха примене.  Оптерећења која се уносе у прорачун.  
  Прорачун опште стабилности загата.  
 Испуна загата.Примена загата у грађевинарству.  
 
КЕСОНИ (2)  
  Врсте кесона. Примена у грађевинарству.  
  Оправданост употребе кесона као фундамента конструкције.  
 
 
ГРАФИЧКЕ ВЕЖБЕ  

1.Вежба (10)  
 Испитивање стабилности земљаних косина.  
 
2.Вежба (10)  
 Притисци на потпорне зидове и прорачун стабилности потпорних зидова.  
 
3.Вежба(10) 
 Притисак у темељном дну и прорачун темеља самца или тракастог темеља.  
 
4.Вежба (5)  
 Носивост и начин прорачуна шипа.  
 
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ (4)  

1. Механика тла.  
 Испитивање стабилности земљаних косина.  

2.Фундирање.  
 Прорачун темељаи одређивање носивости шипа 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО)  

 Програм се састоји из теоријског дела и графичких вежби. Уз сваку тематску целину дат је 
оријентациони број часова, као оквир и помоћ наставницима за планирање обима и начина обраде предвиђених 
садржаја. 

На часовима теоријске наставе ученици треба да упознају општа својства тла, основне типове темеља, 
материјале који се користе за њихово извођење, прописе и правила за фундирање. Сваку тематску целину треба 
обрадити аналитичком и графичком методом. При том треба користити усвојена знања из других стручних 
предмета, нацртне геометрије, грађевинских материјала, статике и отпорности материјала, бетона. 

На часовима предвиђеним за графичке вежбе ученици треба да се оспособе за разраду и графичку 
обраду конструктивних елемената који се примењују у фундирању објеката. При том, треба имати у виду, да се 
грађевински техничари неће бавити статичким прорачунима. већ разрадом одређених делова пројектне 
документације. Зато, им треба омогућити да упознају основне поступке и елементе прорачуна, који су 
неопходни за исцртавање одговарајућих извођачких детаља. Такође, треба их оспособити да користе стручну 
литературу, прописе и друге податке. 

Обим и садржај сваке вежбе треба планирати тако да ученици могу да их ураде у школи под контролом 
наставника и уз његову помоћ. Графичка дорада, исписивање изавршавање цртежа може да се планира као 
домаћи рад. 

У току остваривања садржајапрограма не требапланирати посебне домаће задатке. Уместо њих учсници 
треба даураде предвиђене графичке радове. Графички радови треба да садрже одговарајућа аналитичка и 
графичка решења. Начин и ниво техничке обраде треба да буду усаглашени са захтевима који се постављају у 
грађевинским предузећима када се раде ови делови пројектне документације. Наставник је дужан да обезбеди 
ученицима неопходна упутства и литературу, објасни поступке и начин рада, помогне у решавању задатака и 
обави потребне коректуре. Графичке радове треба оцењивати. 

Настава се остварује у специјализованој учионици која треба да будеопремљена прописаним наставним 
средствима, моделима, схемама, цртежима, стручном литературом. 

Вредновање рада и постигнутих резултата треба обављати редовно, у току 
школске године. Елементи за оцењивање треба да буду усмене и писмене провере знања, резултати рада на 
графичким вежбањима, као и учеников однос према извршавању планираних обавеза и поштовању утврђених 
рокова. 
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ПУТЕВИ 

 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе предмета је да омогући ученицима стицање потребних знања из пројектовања и изградње 
путева, да би се оспособили за разраду пројеката и обављање одређених пос лова и задатака у грађењу, 
контроли и одржавању градских и ванградских саобраћајница, развијање способности, вештине и ставова 
корисних у послу и свакодневном животу, развијање мотивације за учење и интересовања за грађевинарство 
као привредну грану  уз примену концепта одрживог развоја, и очувања животне средине 

Задаци предмета су: 
− упознавање метода извођења доњег строја саобраћајцица уз примену савремене механизације; 
− упознавање мера и врста заштите земљаног трупа саобраћајнице; 
− упознавање начина одржавања доњег строја саобраћајница и поступака за санацију оштећених 

објеката; 
− стицање знања о избору врсте коловозне конструкције у зависности од одређених параметара; 
− стицање знања о начинима извођења коловозних конструкција; 
− упознавање конструктивних елемената тунела и метода за њихову израду; 
− оспособљавање ученика за самосталну аналитичку обраду података и графичко приказивање 

елемената пута; 
− развијње начин мишљења и расуђивања; 
− стицање способност за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема; 
− развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу; 
− стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 
− развијање правилног одноас према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 

 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

III РАЗРЕД 
(2+1 час недељно, 70+35 часова годишње) 

 
УВОД (2) 
 Циљи задаци предмета. Врсте саобраћајница. 
 
ГЕОТЕХНИЧКИ РАДОВИ  
 
ДОЊИ СТРОЈ САОБРАЋАЈНИЦА(2) 
 Елементи саобраћајнице. Доњи строј саобраћајнице. Основни појмови, дефиниције.  Елементи 
доњег строја пута. 
 Елементи доњег строја железничке пруге. 
 
КЛАСИФИКАЦИЈА ТЛА (2) 
 Класификација према стандарду за земљане радове за потребе саобраћајница. 
 Класификација према техничким прописима за земљане радове у грађевинарству. 
 Класификација на основу отпора при ископу. 
 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ  И  ИЗГРАДЊА КОСИНА УСЕКА И НАСИПА (2) 
 Избор нагиба косина. 
 Пројектовање косина усека и насипа. 
 Изградња косина у кохезивном материјалу. 
 Изградња косина у стени и каменим материјалима. 
 
ЗАШТИТНЕ И ПОТПОРНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ГЕОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКАТА (2) 
 Заштита од дејства воде, у току грађења и после завршене изградње објекта. 
 Одводњавање површинске и дрениране подземне воде. 
 Биолошка заштита косина. Механичка заштита. 
 Потпорне и обложне грађевине. 
 
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ГРАДИЛИШТА (2) 
 Обележавање трасе и објеката. Рачунско одређивање ножице насипа горње ивице усека. Профилисање. 
 Чишћење и припрема терена за изградњу. Отварање и уређење позајмишта. Депоније материјала. 
 Формирање градилишта. План организације радова. 
 
МЕХАНИЗАЦИЈА ЗА ГЕОТЕХНИЧКЕ РАДОВЕ (4) 
 Оруђа за ископ, утовар, уграђивање и прераду материјала. Оруђа за превоз материјала.  Оруђа за 
уграђивање и завршну обраду. 
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 Избор оруђа и састав радне групе. Одржавање механизације. 
 
МЕТОДЕ ИЗВРШЕЊА УСЕКА И НАСИПА (4) 
 
ОСНОВНЕ ТЕХНИКЕ МИНИРАЊА И ИСКОПА У СТЕНИ (2) 
 Експлозивна средства за паљење мина. Бушење, пуњење и паљење мина. Дејство експлозива. 
Откопавање и изградња усека у стеновитим материјалима. 
 
ПОСТУПЦИ ТЕРЕНСКЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКЕ КОНТРОЛЕ (2) 
 Поступци испитивања збијености материјала, влажности, деформабилности слојева, носивости, 
равности. 
 Критеријум за оцену квалитета материјала уграђених у доњи строј саобраћајница. 
 
ОДРЖАВАЊЕ ДОЊЕГ СТРОЈА САОБРАЋАЈНИЦА (1) 
 Врсте одржавања. Радови на одржавању. Оруђа и опрема за одржавање. Оштећења и поступци санације 
објекта. 
 
ЗНАЧАЈ, УЛОГА И ПРИМЕНА ОБЈЕКТА У РАТНИМ УСЛОВИМА (1) 
 Ојачање и оспособљавање геотехничких објеката за коришћење у ратним условима. Рушење  доњег 
строја ради запречавања. 
 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПУТЕВА 
 
ОСНОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ (5) 
 Класификација путева и градских саобраћајница. Саобраћајно оптерећење. Пропусна моћ. Меродавне 
брзине. Саобраћајни и слободни профил.Основе кретања возила. 
 
ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ (8) 
 Елементи попречног профила пута. Коловозне траке и пратећи елементи коловоза. Стандардни 
попречни профили.Нормални попречни профили. Карактеристични попречни профили. Попречни 
профилиградских саобраћајница.Детаљи попречних профила. 
 
ЕЛЕМЕНТИ СИТУАЦИОНОГ ПЛАНА (7) 
 Правци. Кривине и прелазне кривине. Предност пута у ситуационом плану. Проширење коловоза у 
кривини. 
 
ЕЛЕМЕНТИ  ПОДУЖНОГ ПРОФИЛА(5) 
 Подужни нагиб. Вертикалне кривине. Подужни профил. 
 
ВИТОПЕРЕЊЕ КОЛОВОЗА (4) 
 Попречни нагиб коловоза на правцу и у кривини. Рампавитоперења. Схеме витоперења. 
 
ТРАСИРАЊЕ (6) 
 Нулта линија и корак. Пројектна осовина. Аналитичка обрада трасе. 
 
ОБРАЧУН И РАСПОРЕД ЗЕМЉАНИХ МАСА (3) 
 Обрачун количина, распоред и изравнање маса. 
 
САСТАВ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (2) 
 Врсте пројеката. Размере карата и планова. Стандардна обрада. Техничка нотација и симболи. 
 
ГРАФИЧКЕ ВЕЖБЕ 
 
1. Вежба (2) 
 Облици земљаног трупа 
2. Вежба (2) 
 Нагиби косина усека и насипа. 
3. Вежба (3) 
 Заштита косина. 
4. Вежба (2) 
 Обележавање косина усека и насипа на нагнутом терену. 
5. Вежба (2) 
 Методе извођења усека и насипа 
6. Вежба (7) 
 Попречни профил путева и градских саобраћајница 
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7. Вежба (7) 
 Трасирање (нулта линија и пројекзна осовина) 
8. Вежба (4) 
 Подужни профил пута 
9. Вежба (4) 
 Путна кривина са прелазним кривинама 
10. Вежба (2) 
 Обрачун, распоред и изравнавање земљаних маса 
 
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ (4) 
 1. Методе израде трупа саобраћајнице 
 2. Основни елементи пројектоване саобраћајнице 
 
 

IV РАЗРЕД 
(2+1 час недељно, 64+32часа годишње) 

 
ГОРЊИ СТРОЈ ПУТА  
 
ЕЛЕМЕНТИ ГОРЊЕГ СТРОЈА (3)  
 Конструкције. Фактори избора путне конструкције. Подела коловозних конструкција.  
 
ОДВОДЊАВАЊЕ КОЛОВОЗА (4)  
 Површинско одводњавање. Отворени и затворени системи одводњавања.  

Конструктивни системи.  
Приказ у ситуационом и нивелационом плану.  

 
ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ (4)  
 Слојеви од невезаног минералног материјала. Слојеви стабилизовани битуменом. Слојеви стабилизовани 
хидрауличним везивом.  
 Састав, квалитет, начин грађења.  
 
ФЛЕКСИБИЛНЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ (8)  
 Конструктивне основе. Минерални материјали. Спојна средства.  
 Асфалтни застори на принципу макадама. Асфалт-бетон. Ливени асфалт. Припрема мешавине, начин 
уграђивања и збијање.  
 
КРУТЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ (8)  
 Конструктивне основе.  
 Минерални материјали. Спојна средства. Припрема мешавине.  
 Уграђивање, типови и извођење спојница.  
 Ограда површине коловоза.  
 
ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА (4)  
 Квалитет површине коловоза. Храпавост, равност.  
 Стандардна испитивања флексибилних и крутих коловозних конструкција. Агрегат, спојно средство, 
мешавина.  
 
ПРИМЕНА ПРЕФАБРИКОВАНИХ ЕЛЕМЕНАТА (4)  
 Оивичења коловоза ванградских путева и градских саобраћајница.  
 Ситна камена коцка, клинкер, префабриковани бетонски елементи.  
 
ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА (4)  
 Одржавање трупа пута и објеката одводњавања.  
 Чишћење коловоза. Зимско одржавање пута.  
 Побољшање и оправка коловоза. Методе, средства, поступци.  
 
ЗНАЧАЈ ПУТА И ПРИМЕНА ПУТА У РАТНИМ УСЛОВИМА (1) 
 Рушење пута ради запречавања.  
 Оспособљавање пута и путних објеката применом локалних материјала за коришћење у ратним 
условима.  
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ТУНЕЛИ  
 
ОПШТА ЗНАЊА О ТУНЕЛИМА (2)  
 Дефиниције и називи. Област примене.  
 Основни појмови о тунелским конструкцијама и технологији грађења.  
 Класификација тунела према намени, дужини. Према величини потребног профила и према положају 
тунела у односу на брдски масив.  
 
ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА ТУНЕЛСКИХ КОНСТРУКЦИЈА (1)  
 Конструкције од монолитног бетона.  
 Техничка решења конструкција од монтажних елемената.  
 Тунелски портали, склоништа-нишне коморе.  
 
ГРАЂЕЊЕ ТУНЕЛА У ЧВРСТИМ СТЕНСКИМ МАСАМА ТЕХНИКОМ МИНИРАЊА (1)  
 Машинско бушење минских бушотина. Техника контурног минирања.  
 Ископ тунела у пуном профилу са чела. Ископ тунелског профила на два или три радна цела.  
 
МЕТОДЕ ГРАЂЕЊА (4)  
 Тунелски поткоп. Облик, величина. Место поткопа у тунелском профилу.  
 Конструктивни елементи система подграде у поткопу.  
 Својства материјала за подграђивање код класичног начина рада.  
 Класичне методе грађења као основ за развој савремених метода грађења тунела.  
 
САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ ГРАЂЕЊА (6)  
 Системи осигурања ископане контуре: челицним лучним носачима, челичним лимовима, сидрима и 
прсканим бетоном.  
 Сидра. Дефиниција сидрења. Начин дејства.Подела.  
 Америчка метода грађења. Кумуова метода.  
 Келнска метода. Методе грађења са хидраулички потискиваним талпама.  
 
ГРАЂЕЊЕ ТУНЕЛА КРУЖНИХ ПРЕСЕКА ТУНЕЛСКИМ МАШИНАМА У ПУНОМ ПРОФИЛУ (4)  
 Дефиниција. Примена тунелских машина. Ротационе машине за ископ у чврстим стенским масама.  
 Метода челичног стита. Немеханизовани штит. Механизовани штит (за рад у меким стенским масама, за 
рад у некохерентним материјалима )  
 Кесонска метода. Механизовани штит за рад у водом засићеном материјалу (хидро- штит ).  
 
ГРАЂЕЊЕ ТУНЕЛА СА ПОВРШИНЕ ТЕРЕНА (2)  
 Класични начин грађења. Берлинска метода.  
 Армирано- бетонске дијафрагме.  
 
ГРАФИЧКЕ ВЕЖБЕ 
 
 ПУТЕВИ  
 
1. Вежба (2)  
 Одводњавањеколовоза 
2.  Вежба (2)  
 Доњиносећислојеви 
3.  Вежба (2)  
 Спојницебетонскихколовоза 
4.  Вежба (2)  
 Испитивање квалитета коловозних конструкција  
5.  Вежба (14)  
 

ГРАФИЧКИ РАД 
  Пројекат пута у дужини трасе око 2 km на карти размере 1:5000 (1:10000). Ситуациони план. Подужни 
профил. Нормални попречни профили. Карактеристични попречни профили. Детаљи коловозне конструкције. 
Детаљи одводњавања и обрачун маса.Технички извештај.  
 
ТУНЕЛИ 
 
1. Вежба (2)  
 Методе грађења тунела у чврстим стенским масама.  
2. Вежба (1)  
 Класичне методе грађења.  
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3. Вежба (2)  
 Савремене методе грађења  
4. Вежба (2)  
 Грађење тунела са површине терена  
5. Вежба (3)  
 
ГРАФИЧКИ РАД  
 Израда одговарајуцих графичких прилога применом једне методе грађења.  
 
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ (4)  
 1.Прорачун и примена коловозних конструкција.  
 2.Методе израде тунела.  
 
 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ( УПУТСТВО )  
  
 Програмски садржаји предмета су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони  
број часова за реализацију. Наставник може, у току реализације програма и приликом планирања реализације 
садржаја како глобално тако и оперативно, утврдити већи или мањи број часова по темама, као и извршити 
промену садржаја до 20% уз претходно мишљење стручног већа. 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, што захтева већу партиципацију  ученика, различита методска 
решења, велики број примера и коришћење информација из различитих извора. 
 Теоријска настава се остварује у специјализованој учионици, опремљеној прописаним наставним 
средствима, узорцима, шемама, проспектима, каталозима, моделима и стручном литературом и она омогућава 
ученицима потпуну припрему за улазак у лабораторију, односно за извођење радних операција грађевинског 
лаборанта на испигивању материјала. 

Програмом су предвиђени и одређени садржаји из области одржавања пута, чишцћења и поправки 
коловоза, што треба да допринесе већем ангажовању одговарајућих стручњака на овим пословима.  

Графички рад треба да садржи све набројане прилоге, на листовима прописаног формата, у одговарајућој 
размери. Цртежи се раде у оловци на часовима вежбања.  
 На крају године ученик је дужан да поседује елаборате обављених вежби, чији квалитет треба да утиче 
на коначну оцену. 

Садржај предмета има природну везу са садржајима других предметима као што су : математика, 
грађевински материјали, грађевинске конструкције, геодезија. 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 као што су : бетон, механика тла и фундирање. На тај начин знања, 
ставови, вредности и вештине стечене у оквиру наставе путева добијају шири смисао и доприносе остваривању  
општих образовних и васпитних  циљева, посебно оних који се односе на унапређивање когнитивног, 
емоционалног и социјалног развоја ученика. 

Ученик треба логички да мисли и закључује, да развија личне и професионалне ставове, да чува лично 
здравље и средину у којој ради и да развија свест о потребама за стручно усавршавање и развој. 

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 . 
 

ЖЕЛЕЗНИЦЕ 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ наставе предмета је да ученици стекну одређена знања из обдасти железница да би се оспособили за 

обављање послова и задатака у оквиру пројектовања, извођења и одржавања железничких конструкција, 
развијање способности, вештине и ставова корисних у послу и свакодневном животу, развијање мотивације за 
учење и интересовања за грађевинарство као привредну грану  уз примену концепта одрживог развоја, и 
очувања животне средине. 

Задаци наставе предмета су: 
− упознавање конструктивног склопа горњег строја железничке пруге; 
− упознавање система и начина сигнализације; 
− оспособљавање ученика за самосталну разраду пројеката; 
− развијање начина мишљења и расуђивања; 
− стицање способност за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема; 
− развијајање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу; 
− схватање значаја познавања конструкција за даље образовање у струци; 
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− стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 
− развијање правилног одноас према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

IV РАЗРЕД 
( 2 часа недељно, 64 часа годишње ) 

 
УВОД (4)  
 Општи појмови. Историјски развитак железничког саобраћаја.  
 Постојеће стање и прогнозе развоја. Значај железнице.  
 Класификација железничких пруга.  
 Експлоатациони показатељи.  
 
КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРУГА (30)  
 Општи део.  
 Општи појмови о доњем строју, горњем строју, стабилним постројењима електричне вуче и сигнално-
сигурносним постројењима.  
 Попречни профил пруге.  
 
КОНСТРУКЦИЈА ГОРЊЕГ СТРОЈА (8)  
 Конструкција горњег строја железничких пруга. Шине, колосечни прибор, прагови, застор.  
 Специјалне конструкције колосека.  
 Дуги шински тракови.  
Скретнице, окретнице, преноснице.  
 
ЕЛЕМЕНТИ ПРОЈЕКТНЕ ГЕОМЕТРИЈЕ (7)  
 Елементи ситуационог плана: правци, кривине, прелазне кривине. Везе колосека.  
 Елементи уздужног профила: нагиби нивелете, вертикалне кривине.  
 
МЕТОДОЛОГИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ПРОЈЕКТОВАЊА (5)  
 Процес пројектовања. Нове пруге и реконструкције.  
 Генерални пројекат. Идејни пројекат. Извођачки пројекат. Архивски пројекат.  
 Принципи савременог пројектовања железничких пруга.  
 Принципи вођења трасе. Техника трасирања. Обликовање трасе.  
 
УРЕЂАЈИ И ПОСТРОЈЕЊА ЗА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈУ ПРУГА И СИГНАЛНО—СИГУРНОСНИ УРЕЂАЈИ (3) 
 Системи електрификације на железницама Србије. Напајање, електровучне подстанице. Контактна 
мрежа. 
 Савремена сигнално – сигурносна постројења.  
 
ОДРЖАВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРУГА (7)  
 Одржавање земљаног трупа.  
 Одржавање горњег строја. Радови на горњем строју. Подела према значају и обиму.  
 Примена механизације у одржавању железничких пруга.  
 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ( УПУТСТВО )  
 Програмски садржаји предмета су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони  
број часова за реализацију. Наставник може, у току реализације програма и приликом планирања реализације 
садржаја како глобално тако и оперативно, утврдити већи или мањи број часова по темама, као и извршити 
промену садржаја до 20% уз претходно мишљење стручног већа. 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, што захтева већу партиципацију  ученика, различита методска 
решења, велики број примера и коришћење информација из различитих извора. 
 Теоријска настава се остварује у специјализованој учионици, опремљеној прописаним наставним 
средствима, узорцима, шемама, проспектима, каталозима, моделима и стручном литературом и она омогућава 
ученицима потпуну припрему за улазак у лабораторију, односно за извођење радних операција грађевинског 
лаборанта на испигивању материјала. 

Програмом су предвиђени и одређени садржаји из области одржавања пута, чишцћења и поправки 
коловоза, што треба да допринесе већем ангажовању одговарајућих стручњака на овим пословима.  

Један графички рад треба реализовати у првом полугодишту, а један у другом полугодишту.  
 

Садржај графичких радова:  
1. Попречни профил пруге нормалног колосека  
2. Нацртати у одговарајућој размери шину, колосечни прибор, праг.  



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018/19. – 2021/22.  -  Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд 

 

167 
 

 
Графички рад треба да садржи све набројане прилоге, на листовима прописаног формата, у одговарајућој 

размери. Цртежи се раде у оловци на часовима вежбања.  
 Садржај предмета има природну везу са садржајима других предметима као што су : математика, 
грађевински материјали, грађевинске конструкције, геодезија. 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 као што су : бетон, механика тла и фундирање. На тај начин знања, 
ставови, вредности и вештине стечене у оквиру наставе путева добијају шири смисао и доприносе остваривању  
општих образовних и васпитних  циљева, посебно оних који се односе на унапређивање когнитивног, 
емоционалног и социјалног развоја ученика. 

Ученик треба логички да мисли и закључује, да развија личне и професионалне ставове, да чува лично 
здравље и средину у којој ради и да развија свест о потребама за стручно усавршавање и развој. 

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 . 
   
 

МЕТАЛНЕ И ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 
 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ  
 Циљ наставе предмета је да омогући ученицима стицање потребног знања о металним и дрвеним 

конструкцијама, како би се оспособили за разраду пројеката конструктивних система у металу и дрвету, као и 
за обављање одређених послова и задатака у извођењу ових конструкција у области високоградње, развијање 
мотивације за учење и интересовања за грађевинарство као привредну грану  уз примену концепта одрживог 
развоја, и очувања животне средине  

Задаци наставе предмета су: 
− овладавање основним теоријским поставкама из области конструисања у металу и дрвету; 
− упознавање принципа конструисања објекта; 
− оспособљавање за примену стеченог знања у разради извођачке пројектне документације; 
− оспособљаваље за конструисање детаља веза и наставака елемената конструкције на основу података из 

пројекта конструкције, израду радионичке документације, кројних листа, спецификације и 
рекапитулације потребног материјала и спојних средстава; 

− развијање систематичности и прецизности у рачунскојиграфичкој обради пројектне документације ради 
обезбеђења стабилности конструкције и њених делова. 

− стицање способности за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема; 
− развијање компетенције за извођење једноставних истраживања; 
− развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу; 
− стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 
− развијање правилног односа према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 
− развијање мотивисаности за учење; 
− развијање радних навика, одговорности и способности за примену. 

 
САДРЖАЈ ПРОГРАМА  

IV РАЗРЕД 
( 2 + 2 часа недељно, 64+64 часа годишње ) 

 
МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ  

УВОД (4)  
 Металне конструкције у грађевинарству.  
  Техничке карактеристике металних конструкција у високоградњи и мостоградњи.  
 Добијање челика . Производи од челика за грађевинарство.  
 
ОСНОВЕ ПРОРАЧУНА МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА(4)  
 Оптерећења и статички утицаји конструкције.  
 Основе за димензионисање елемената конструкције.  
 
СПОЈНА СРЕДСТВА (6)  
 Механичка спојна средства.  
 Заварени спојеви и везе.  
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ЗАШТИТА И ОДРЖАВАЊЕ ЧЕЛИКА У КОНСТРУКЦИЈАМА (2)  
 Корозија и антикорозивна заштита челика.  
 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗРАДА МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА (4)  
 Радионичка документација. Израда цртежа. Спецификација материјала.  
 Обрада материјала и израда металних конструкција у радионици.  
 
КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ (6)  
 Решеткасти носачи. 
 Пунозидни носачи.  
 
ЕЛЕМЕНТИ КОНСТРУКЦИЈЕ ЧЕЛИЧНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ХАЛЕ (4)  
 Основни елементи хале. Кровни покривачи.Рожњаче.  
 Кровни везачи. Стубови. Веза стубова са темељима.  
 Кровни и вертикали спрегови за укрућење.  
 
ГРАФИЧКЕ ВЕЖБЕ  

1. Вежба (2)  
 Цртање профила I, U, L у размери 1:2, са котирањем свих потребних димензија.  

2. Вежба (2) 
 Цртање вијака, навртке и подлошке, у размери 1:2, са котирањем свих димензија. У размери 1:10 
нацртати склопни цртеж везе два лима помоћу вијака.  

3.  Вежба (2)  
 Нацртати, у размери 1:10, распоред вијака у вези за задати број вијака у једном реду, задатом броју 
редова и димензији вијка. Вијке треба распоредити да буду задовољена прописана минимална одстојања.  

4.  Вежба (2)  
 Нацртати, у размери 1:1, обраду ивица за разне сучеоне шавове и искотирати потребне димензије.  

5. Вежба (2)  
 Нацртати, у размери 1:10, све три пројекције, са задатим димензијама, склопове дате у табелама 8-VI и 
8-VII и означити шавове у свим пројекцијама.  

6. Вежба (2)  
 Нацртати у размери 1:10, распоред вијака на разним профилима везаним за чворни лим, у чвору 
решетке. Вијке треба означити одговарајућим ознакама.  

7. Вежба (6)  
 За спратну риглу или део кровне решетке урадити редионички цртеж, у размери 1:10. На цртежу треба 
дати све потребне коте, означити шавове и вијке. Урадити спецификацију материјала и спецификацију вијака.  

8. Вежба (4)  
 Срачунати везу дијагонале од два L профила, за задату силу притиска или затезања за чворни лим. Везу 
треба остварити:  

− Заваривањем угаоним шавовима  
− Вијцима класе 5.6.  

 9. Вежба (2)  
 Срачунати и нацртати наставак затеге од лима изведеног сучеоним шавовима квалитета S,I,II.  

10. Вежба (2)  
 За стуб скеле од цевног профила, за различите висине и силу притиска, одредити потребну димензију 
цеви и извршити контролу натезања и стабилности.  

11. Вежба (2)  
 За спратни носач или рожњачу, за разне распоне и оптерећења извршити димензионисање носача, 
срачунати напрезање и угиб и упоредити их са дозвољеним вредностима.  

12. Вежба (2)  
 За задате I профиле и реакцију треба срачунати и конструисати везу под правим углом помоћу L 
профила и вијака класе 5.6.  
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ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ  

ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ (4)  
 Историјски развој дрвених конструкција  
 Елементарна анализа традиционалних дрвених кровних конструкција  
 
СВОЈСТВА ГРАЂЕВИНСКОГ ДРВЕТА (4)  
 Физичка својства дрвета.  
 Механичке карактеристике грађевинског дрвета.  
 
СПОЈНА СРЕДСТВА (6)  
 Техничка лепила. Механичка спојна средства. Наставци и везе елемента дрвених конструкција.  
 
САВРЕМЕНИ ОБЛИЦИ КОНСТРУКЦИЈА ОД МАСИВНОГ ДРВЕТА (6)  
 Пунозидни носачи.Решеткасти носачи.  
 
ГРАФИЧКЕ ВЕЖБЕ  

1. Вежба (4)  
 Дефиниција облика класичних кровова. Схематски приказ статичких система конструкција једноводних, 
двоводних и сложених кровова.  

Обим графичког задатка:  
 Схематски приказ елемената крова у основи: рог, рожњача, кровни везач;  
 Попречни пресек са схематским приказом елемената кровног везача: стубац, косник и распињача.  
  
2. Вежба (4) 
 Димензионисање и контрола напрезања притиснутог дрвеног штапа, штапа напрегнутог на савијање и 
сектора штапа, напрегнутог на подужно (просто) смицање.  

Обим графичког задатка:  
 Прорачун димензија и контрола напона једног штапа напрегнутог на притисак, савијање или смицање;  
 Цртежи скице као илустрација прорачуна.  
 
3. Вежба (8)  
 Конструисање радионичких детаља веза и наставка дрвених штапова изложених различитим 
напрезањима, према подацима (димензије пресека, тип и број спојних средстава у вези, скица везе) из статичког 
прорачуна. Ученик мора да овлада техником конструисања радионичке документације и елементима планова 
монтаже.  
Обим графичког задатка:  
 Детаљни цртежи везе или наставка једног оптерећеног штапа са свим елементима потребним за 
извођење такве везе у размери 1:5 или 1:10;  
Спецификација спојних средстава и материјала.  
 
4. Вежба (4)  
 Приказ једног од савремених система конструкција од масивног дрвета.  
Обим графичког задатка:  
 Један цртеж А-3 формата са схематским приказом основног облика система и цртеж једног грађевинског 
детаља на месту ослонца носача или неки други карактеристичан детаљ, укључујући елементе кровног 
покривача, плафона, пода.  
 
ЛЕПЉЕНЕ ЛАМЕЛИРАНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

ПУНОЗИДНИ ЛАМЕЛНИ НОСАЧИ (2) 
 Основни појмови и приказ развоја.  

ЛЕПЉЕНО ЛАМЕЛИРАНО ДРВО ( 2 )  
 Технолошки процес производње.  
 Физичка и механичка својства.  

КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ У ЛЕПЉЕНОМ ЛАМЕЛИРАНОМ ДРВЕТУ (10)  
 Гредни носачи ( проста греда, континуална греда, Герберов носача)  
 Лук-носачи на два и три зглоба.  
 Решеткасти носачи.  
 Карактеристични детаљи ослоначких,угаоних и темељних веза и наставака.  
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ГРАФИЧКЕ ВЕЖБЕ  

1.Вежба ( 4 )  
 Анализа основних облика носача од лепљеног ламелираног дрвета.  
 Обим графичког задатка:  
 Цртежи могућих попречних пресека;  
 Цртеж закривљеног дела штапа са дефиницијом односа дебљина ламеле и полупречника закривљења;  
 Скица једног од основних облика носача система просте греде,Герберове греде,решеткастог носача, 
двозглобног или трозглобног носача.  
 
2.Вежба (6)  
 Детаљни приказ ослоначке или темене везе, Герберовог зглоба или везе носача под углом    ( рожњаче и 
главног носача ).  
 Обим графичког задатка:  
 Детаљни цртеж везе, са свим елементима окова и спојним средствима везе;  
 Радионички цртеж металног окова;  
 Спецификација материјала и спојних средстава.  
 
3.Вежба (4)  
 Анализа и схематски приказ распореда спрегова за укрућење.  
 Обим графичког задатка:  
 Приказ вертикалних и хоризонталних (косих ) спрегова на примеру једнобродне индустријске хале. Дати 
основу, пресек и изглед хале у Р=1:200 .Све међусобне везе елемената конструкције су зглобне.  
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО)  
 

Програмски садржаји предмета су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони  
број часова за реализацију. Наставник може, у току реализације програма и приликом планирања реализације 
садржаја како глобално тако и оперативно, утврдити већи или мањи број часова по темама, као и извршити 
промену садржаја до 20% уз претходно мишљење стручног већа. 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, што захтева већу партиципацију  ученика, различита методска 
решења, велики број примера и коришћење информација из различитих извора. 

Настава се остварује у специјализованој учионици која треба да буде опремљена одговарајућим 
наставним средствима, макетама и моделима, графичким приказима конструктивних елемената, стручном 
литературом. 

Садржај предмета има природну везу са садржајима других предметима као што су : математика, 
физика, грађевински материјали, грађевинске конструкције. Ученицима треба стално указивати на ту везу, и по 
могућности, са другим наставницима организовати тематске часове. На тај начин знања, ставови, вредности и 
вештине стечене у оквиру наставе статике и отпорности материјала 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.  

Посебну пажњу треба посветити графичким вежбама и оспособљавању ученика за разраду пројектне 
документације (радионичка документација и документација за монтажу елемената конструкције) и самостално 
обављање одговарајућих послова из ове области у радионици или на градилишту. Ученици треба да овладају 
конструисањем детаља веза и израдом спецификације материјала, треба их научити да примењују готове 
статичке прорачуне и израчунате димензије конструктивних елемената, као и пројектована решења у разради 
радионичке документације и приликом  обављања одговарајућих послова у фази реализације објеката. 

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. Елементи за оцењивање треба 
да буду усмене и писмене провере знања, резултати рада на графичким вежбањима,  као и укупан учеников 
однос према раду, извршавању планираних обавеза и поштовању утврђених рокова. 
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МОСТОВИ 
 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
 Циљ наставе предмета је да ученици упознају основне принципе премошћавања препрека и да се 
оспособе за разраду пројеката и примену усвојених знања у изградњи и одржавању мостовских конструкција, 
како би се оспособили за разраду пројеката мостова, као и за обављање одређених послова и задатака у извођењу 
ових конструкција у области високоградње, развијање мотивације за учење и интересовања за грађевинарство 
као привредну грану  уз примену концепта одрживог развоја, и очувања животне средине  
 
 Задаци наставе предмета су: 

− упознавање материјала који се користе у изградњи мостова; 
− упознавање проблема који се јављају при изградњи мостовских конструкција; 
− овладавање основним системима мостовских конструкција; 
−  стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 
− развијање правилног односа према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 
− развијање мотивисаности за учење; 
− развијање радних навика, одговорности и способности за примену 

 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

IV РАЗРЕД 
(1+1 час недељно, 32+32 часа годишње) 

 
УВОД (2) 
 Опште о мостовима. Дефиниција и поделе. 
 Историјат развоја мостова. 
 
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ (3) 
 Нивелета моста. Положај и облик моста. 
 Оптерећења и утицаји код мостова. 
 
ПРОПУСТИ (2) 
 Дефиниција и поделе. Делови пропуста. 
 Цевасти, плочасти, засведени пропусти. Темељи пропуста. 
 Конструктивни детаљи. 
 
БЕТОНСКИ МОСТОВИ (10) 
 Увод. 
 Саставни делови моста: 

1. Коловозни детаљи - слободни профил, коловоз, пешачке стазе, заштитне траке, ивичњаци, ограда, 
венац, изолација, одводњавање, дилатација, стубови за осветљење; 

2. Носећа конструкција моста - коловозна конструкција, плоча пешачке стазе, попречна укрућења, 
попречни носачи; 

3. Главни носачи; 
4. Лежишта; 
5. Стубови - средњи, обални; 
6. Темељи стубова; 
7. Прилазне конструкције - крила, кегле, прелазне коловозне плоче. 

 
ЧЕЛИЧНИ МОСТОВИ (5) 
 Увод. Горњи и доњи строј моста. 
 Саставни делови моста: 

1. Коловозни детаљи - слободни профил, отворен и затворен коловоз код железничког и друмског моста, 
пешачке стазе, изолације; 

2. Носећа конструкција моста - коловозни носачи и носачи пешачких стаза, попречни носачи; 
3. Главни носачи - пуни и решеткасти; 
4. Спрегови против ветра, спрегови против кочења, попречна укрућења; 
5. Лежишта. 

 
ДРВЕНИ И КАМЕНИ МОСТОВИ (2) 
 Увод. Горњи и доњи строј дрвених мостова. 
 Крила код дрвених мостова. 
 Сводови, ограда и венци камених мостова. 
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ГРАЂЕЊЕ МОСТОВА (8) 
 Припремни радови - преношење трасе на терен, уређење градилишта, план радова, мост за рад. 
 Главни радови - израда темеља и стубова, скеле и оплате, израда сводова и лучних главних носача, 
израда коловозне конструкције, конзолни начин грађења, монтажни мостови. 
 Завршни радови - израда: крила, потпорних зидова, додатих конструкција коловозној конструкцији, 
изолације, пешачких стаза, завршних трака, коловоза, ограде. Обрада површина. 
 
ГРАФИЧКЕ ВЕЖБЕ 
 
ПРОПУСТИ (4) 
 Попречни пресеци цевастих и плочастих пропуста. 
 Конструктивни детаљи. 
 
БЕТОНСКИ МОСТОВИ (18) 
 Диспозиција моста система просте греде: 

1. Попречни пресек; 
2. Подужни пресек и изгледи; 
3. Детаљ ограде; 
4. Детаљ сливника; 
5. Дилатација. 

 
ЧЕЛИЧНИ МОСТОВИ (10) 
 1. Попречни пресек друмског моста; 
 2. Попречни пресек железничког моста. 
 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 
 

Програмски садржаји предмета су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони  
број часова за реализацију. Наставник може, у току реализације програма и приликом планирања реализације 
садржаја како глобално тако и оперативно, утврдити већи или мањи број часова по темама, као и извршити 
промену садржаја до 20% уз претходно мишљење стручног већа. 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, што захтева већу партиципацију  ученика, различита методска 
решења, велики број примера и коришћење информација из различитих извора. 
 У уводном часу упознати ученике са историјским развојем мостоградње и садржајем наставног плана и 
програма, као и начин извршења програма. У делу "УВОД" дати јасну дефиницију моста и неколико значајних 
подела мостова. Истаћи значај мостова у склопу траса саобраћајница и обновити појам нивелете саобраћајнице 
(обрађен у оквиру путева). 
 У делу "ПРОПУСТИ" поред дефиниције и неколико подела дефинисати и појам слободног профила 
испод моста. При изради гарфичких вежби посебну пажњу обратити на цевасте пропусте јер се не обрађују у 
путевима и ђелезницама. Увести појам крилних зидова, детаљније их обрадити у делу "Бетонски мостови". 
Препоручује се да при изради графичких вежби ученици самостално ураде део диспозиције плочастог пропуста. 
 У делу "БЕТОНСКИ МОСТОВИ" дефинисати основне елементе моста и назначити њихову улогу. 
Увести појам слободног профила на мосту. Приказати основне статичке системе главних носећих конструкција 
код гредних и лучних носача. Посебно се задржати на систему просте греде који је део графичких вежби. највећи 
део часова предвиђен за графичке вежбе одвојити за самосталну израду цртежа диспозиције моста система 
просте греде. При оцењивању графичких радова узети у обзир и степен разумевања израђених цртежа тј. намене 
сатавних делова моста. Од лежишта обрадити бетонска, а увести појам челичних и еластомерних лежишта која 
ће бити обрађена у делу о челичним мостовима. При обради стубова и темеља дати више варијанти њихових 
израда. Крилне зидове детаљније обрадити, а посебно паралелне крилне зидове. Истаћи значај прелазних 
коловозних плоча. 
 У тематској целини "ЧЕЛИЧНИ МОСТОВИ" истаћи значај челика као грађевинског материјала, његову 
примену код железничких и друмских мостова средњих и већих распона. Приказати главну носећу конструкцију 
статичког система просте греде и то као пун носач код друмског и као решеткаст носач код железничког моста. 
За те мостове, у оквиру графичких вежби, урадити попречне пресеке. Обновити појам слободног профила на 
мосту, приказати попречна укрућења и спрегове против ветра и кочења. Обрадити челична и еластомерна 
лежишта. Увести појам спрегнутих конструкција и истаћи њихову примену. 
 Део "ДРВЕНИ И КАМЕНИ МОСТОВИ" обрадити информативно. Та целина се може обрадити и 
непосредно после обраде бетонских мостова. 
 Део "ГРАЂЕЊЕ МОСТОВА" обрадити сукцесивно од припремних радова до завршних обрада 
површина.  

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 
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свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену. Посебну пажњу треба 
посветити изради графичких вежби. Њих треба планирати тако да ученици могу све потребне рачунске и 
графичке прилоге да ураде у школи, уз помоћ наставника. Израда графичких вежби треба да допринесе бољем 
разумевању и усвајању садржаја програма и оспособљавању ученика за примену теоријских знања у решавању  
конкретних задатака. Графичке вежбе треба оцењивати. 
 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. Елементи за оцењивање треба 
да буду усмене и писмене провере знања, резултати рада на графичким вежбањима,  као и укупан учеников 
однос према раду, извршавању планираних обавеза и поштовању утврђених рокова.  

 

МАКЕТАРСТВО 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ наставе предмета је да ученици овладају потребним знањима и вештинама и да се оспособе да 

самостално израђују макете урбанистичких планова, зграда, путева, мостова и друтих објеката. 
Задаци наставе предмета су: 

− упознавање врста макета и њихове намене; 
− упознавање материјала од којих се израђују макете; 
− оспособљавање ученика да употребљавају алат и прибор за рад, да га чувају и одржавају; 
− развијање уредности, прецизности и систематичности у раду. 

 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

I I I  Р А З Р Е Д   
(60 часова годишње у блоку) 

 
О макетарству и макетама. Врсте макета. Материјали за израду макета. Алат и прибор за рад. 
Избор пројекта за макету. Израда радних подлога у одговарајућим размерама. 
Преношење цртежа на материјал. Кројење елемената. Уклапање елемената и спајање. 
Завршна обрада макете. Израда детаља. 
Израда подлоге за макету (раван терен или терен упаду). 
Постављање макете на подлогу. 
Обрада детаља штафаже. 

 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

Приликом израде грађевинских пројеката у свим фазама, уобичајено је, а понекад и неопходно, да се 
одговарајући прикази у пројекцијама (основе, пресеци, изгледи) допуњавају макетама пројектованих решења. 
Макете треба да прикажу будући објекат, његов облик, димензије, односе маса, као и уклапање у простор и 
непосредну околину. 

С обзиром на то да се грађевински техничари оспособљавају за разраду пројеката, потребно је да 
овладају и одређеним знањима и вештинама која ће их оспособити и за израду макета. 

У остваривању садржаја програма посебну пажњу треба посветити планирању редоследа поступака и 
радних операција, а при том водити рачуна о узрасту ученика, њиховим могућностима и предвиђеном времену 
за израду макете. 

Пре почетка рада на макетама треба обавити избор пројекта или већ изведеног објекта, у договору са 
ученицима.Наставник може да прихвати и одобри учеников предлог објекта за израду макете, уколико процени 
да ће моћи да оствари постављене захтеве. При том, треба указати на обим посла, величину макете, у којој 
размери и колико је детаљно треба обрађивати. 

За израду макета треба користити картон, балзу, фурнир, дрво, плуту, плексиглас. Треба избегавати 
примену више врста различитих материјала на једном објекту, као и непотребна оптерећивања макете мање 
важним детаљима. 

У току рада наставник треба да пружи ученицима сва неопходна објашњења, да им покаже како се 
употребљава алат и прибор, како се обрађују одређени материјали и изводе поједине фазе радова. 

Садржаји програма се остварују са групама које броје највише 17 ученика. 
При вредновању резултата, поред оцене урађене макете, треба узети у обзир и труд ученика и његово 

понашање у току рада, у извршавању планираних обавеза и поштовању утврћених рокова. 
У току остваривања програма, неопходно је, да наставник користи "Опште дидактичко-методичко 

упутство за остваривање програма у средњим школама", које је саставни део планова и програма. 
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МАТУРСКИ ИСПИТ 

Матурски испит у средњим стручним школама ученици полажу у складу са Правилником о плану и 
програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама – Садржај и начин 
полагања матурског испита у стручној и уметничкој школи („Службени гласник СРС - Просветни гласник”, број 
6/90 и „Просветни гласник”, бр. 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 и 8/10). 

 
Матурски испит се састоји из заједничког и посебног дела. 

 
А. Заједнички део обухвата: 

1. српски  језик и књижевност/матерњи језик и књижевност за ученике који су наставу имали на језику 
народности (писмено). 

Б. Посебни део обухвата: 
1. матурски практични рад са усменом одбраном рада, 
2. усмени испит из изборног предмета. 

1. МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД СА УСМЕНОМ ОДБРАНОМ РАДА 
Практични рад обухвата разраду одређеног грађевинског пројекта или дела пројекта, израду одговарајућих 
графичких прилога, прорачуне одређеног конструктивног елемента и обрачуне одговарајућих позиција 
грађевинских радова. 
Садржаји практичног рада, односно његови задаци, дефинишу се из садржаја програма стручних предмета: 

1. путеви, 
2. железнице, 
3. монтажне конструкције, 
4. мостови. 

Задаци треба да буду јасно формулисани, примерени захтевима образовног профила и времену за извршење. 
Матурски практични рад се припрема у школи или у предузећу, односно одговарајућој установи. 
Током усмене одбране рада, ученик брани практични матурски рад, даје потребна објашњења о начину 

израде, методама и поступцима, фазама рада, примењеном конструктивтом решењу и материјалима, као и 
одговоре на друга питања чланова комисије која су у непосредној вези са задатком а обухватају области и 
проблемекоји се изучавају у току школовања (бетон, организација грађења). 

Практичним матурским радом и усменом одбраном рада ученик треба да покаже у коликој је мери 
оспособљен да стечена знања, умења и вештине примењује у самосталном обављању одређених послова из 
делокруга рада одговарајућег занимања, односно колико је спреман за укључивање у рад. 

За вредновање резултата овог дела матурског испита треба имати у виду нарочито: 
− општу припремљеност кандидата да самостално примењује стечена знања, умења и вештине; 
− какву је способност, спретност, уредност и радну дисциплину показао; 
− у коликој је мери показао смисао за рационалну организацију посла, примену одговарајућих метода и 

поступака, литературе; 
− колико је оспособљен да у разради конкретног задатка разуме и примени нова решења, функционална и 

конструктивна, о којима није учио у школи; 
− какве је резултате рада остварио. 

3.  УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА 

Ученици бирају један предмета са листе утврђених изборних предмета и тај предмет полажу усмено. 
Предмети могу бити бити из групе стручних предмета или из општеобразовног подручја од значаја за даље 
образовање. Изборни предмети се полажу према програмима које су ученици остварили у оквиру обавезних или 
факултативних предмета. 

Изборни предмети су: математика, физика, страни језик, бетон, организација грађења. 
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7. ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ГРАЂЕВИНСКИ 
ТЕХНИЧАР 

 ("Службени гласник РС", бр. 7/2018)

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?regactid=426025&doctype=reg&findpdfurl=true
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СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ 
 
 

1. Назив квалификације: Грађевински техничар 
 
2. Сектор - подручје рада: Грађевинарство 
 
3. Ниво квалификације: IV 
 
4. Сврха квалификације: Разрада пројектне и техничке документације,  организовање радова на  изградњи објеката високоградње, путева, тунела и железничких пруга 

  
5. Начин стицања квалификације:  
Квалификација се стиче након успешно завршеног процеса средњег стручног образовања. 
 
6. Трајање:  
Програм средњeг стручног образовања за стицање квалификације траје четири године. 
 
7. Начин провере: 
Достигнутост исхода програма средњег стручног образовања се проверава на матурском испиту који спроводи средња школа. 
 
8. Заснованост квалификације: 
Квалификација се заснива на опису рада, циљевима стручног образовања и исходима стручног образовања. 
 
8.1. Опис рада 
 
Дужности - стручне компетенције: 
− Разрада грађевинских пројеката 
− Организација припремних радова на градилишту 
− Оперативно извођење и организација радова на градилишту објеката високоградње 
− Оперативно организовање изградње путева и железничких пруга 
− Испитивaњe грaђeвинских мaтeриjaлa 
− Вођење документације и комуникација  на градилишту 
− Заштита здравља и животне средине 
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План наставе и учења: ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР 

  

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

Т В ПН Т В ПН Б Т В 
П
Н Т В 

П
Н Б Т В 

П
Н Т В 

П
Н Б Т В 

П
Н Т В 

П
Н Б Т В 

П
Н Б Σ 

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 18 2   630 70     11     374       12     408       10     310       1722 70     1792 

1 Српскијезик и књижевност 3     105       3     102       3     102       3     93       402       402 

1.1 __________ језик и књижевност* 3   105    3   102    3   102    2   93    402    402 

2 Српски као нематерњи језик* 2   70    2   68    2   68    2   62    268    268 

3 Странијезик 2     70       2     68       2     68       2     62       268       268 

4 Физичко васпитање 2     70       2     68       2     68       2     62       268       268 

5 Математика 3     105       3     102       3     102       3     93       402       402 

6 Рачунарство и информатика   2     70                                                 70     70 

7 Историја 2     70                                                 70       70 

8 Ликовна култура 
 

    
 

       1     34                                   34       34 

9 Географија 2     70                                                 70       70 

10 Хемија 2     70                                                 70       70 

11 Биологија 2     70                                                 70       70 

12 Социологијаса правима грађана                             2     68                     68       68 

Б: ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 1     35       1     34       3     102       3     93       264       264 

1 Грађанско васпитање / Верска настава 1     35       1     34       1     34       1     31       134       134 

2 Изборни предмети**                             2     68       2     62       130       130 

Укупно А1+Б 19 2 
 

665 70 
  

12 
  

408 
   

13 
(15**)   

442 
(510**) 

   

11 
(13**) 

  

341 
(403**) 

   

1856 
(1986**) 

70 

  

1926 
(2056**)    

Укупно 21 735 12 408 13 (15**) 442 (510**) 11 (13**) 341 (403**) 1926 (2056**) 

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

                         

 

** Ученик бира предмет са листе изборних општеобразовних или стручних предмета 
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Б. Листа изборних програма 

 
       

Рб Листа изборних предмета 

РАЗРЕД 

  I II III IV 

 
Општеобразовни предмети 

 
1 Изабрана поглавља математике     2 2 

 
2 Логика са етиком*     2 2  

 
3 Историја (одабране теме)*     2  2 

 
4 Eкологија и заштита животне средине*   

 
1  1 

 
5 Музичка култура*   

 
1 1 

*Ученик бира предмет једном у току школовања у трећем или четвртом разреду 
 
 

Остваривање образовања и васпитања 

Остали облици образовно-васпитног рада 

                

  
I РАЗРЕД              

часова 
II РАЗРЕД              

часова 

III 
РАЗРЕД              
часова 

IV 
РАЗРЕД              
часова 

УКУПНО             
часова 

Час одељењског старешине 70 68 68 62 268 
Додатна настава* до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 
Допунска настава* до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремна настава* до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 
*Ако се укаже потреба за овим облицима наставе 

      

 
 

 
 

Факултативни облици образовно-васпитног рада 
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Остваривање плана програма наставе и учења 

             

  
I РАЗРЕД              

часова 
II РАЗРЕД              

часова 
III РАЗРЕД              

часова 

IV 
РАЗРЕД              
часова 

Разредно-часовна настава 35 34 34 31 
Менторски рад (настава у блоку, пракса) 2 3 3 3 
Обавезне и факултативне ваннаставне активности 2 2 2 2 
Матурски испит       3 

Укупно радних недеља 39 39 39 39 

 

 
 
 
 

Подела одељења у групе 

                  I РАЗРЕД               II РАЗРЕД               III РАЗРЕД               IV РАЗРЕД               
   

Екскурзија до 3 дана до 5 дана 
до 5 

наставних 
дана 

до 5 
наставних 

дана 
   Језик националне мањине са елементима националне културе 2 часа недељно 

   Други страни језик 2 часа недељно 
   Факултативни предмети* 1-2 часа недељно 
   Слободне активности ученика (хор, оркестар, секције, техничке, хуманитарне, спортско-рекреативне и друге 

ваннаставне 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.  
**Факултативни облици васпитно-образовног рада обавезни су за ученике који се за њих определе 
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разред предмет/модул 

годишњи фонд часова број ученика у групи -до 

вежбе практична настава настава у блоку 
     I Рачунарство и нформатика 70 

  
15 
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ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
 

за образовни профил Грађевински техничар 
  
  
  
  

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 
 Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Б Σ 
A2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 6 4   210 140   60 9 11   306 374   90 8 9   272 306   90 7 11   217 341   90 1005 1161   330 2496 
1. Грађевински материјали 2   70   18                      70   12 82 
2. Физика 2   70    2   68                  138    138 
3. Нацртна геометрија и техничко цртање  2   70  30  2   68  30                138  60 198 
4. Грађевинске конструкције 2 2  70 70  12 2 2  68 68                 138 138  18 294 
5. Апликативни рачунарски програми         2   68    2   68           136   136 
6. Статика и отпорност материјала        1 1  34 34   1 1  34 34          68 68   136 
7. Саобраћајнице         1 2  34 68  30 2 2  68 68   2 1  62 31   164 167  30 361 
8. Технологија грађевинских  радова        2   68    2 1  68 34  30 1 2  31 62  60 167 96  90 353 
9. Испитивање материјала и конструкција        1 2  34 68  30 1 1  34 34  30 1 2  31 62  30 99 164  90 353 

10. Механика тла и фундирање               1 1  34 34  30 1 1  31 31   65 65  30 160 
11. Армиранобетонске конструкције               1 1  34 34   1 2  31 62   65 96   161 
12. Металне и дрвене конструкције                      1 1  31 31   31 31   62 
13. Предузетништво                       2   62    62   62 

Б: ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ               2     68       2     62       130       130 
2. Изборни програм образовног профила*               2   68    2   62    103    130 

Укупно A2+Б 6 4   210 140   60 9 11   306 374   90 
8 

(10*) 
9   

272 
(*340) 

306   90 
7 

(*9) 
11   

217 
(*279) 

341   90 2991 1231   330 
2496 

(*2626) 

Укупно A2+Б 10 410 20 770 17 (*19) 668(*736) 18(*20) 648(*710) 2496(*2626) 
Напомена: * Ученик бира  програм са листе општеобразовних или стручних изборних програма 
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Б: Листа изборних програма 

      
Р.б. Стручни изборни програми 

РАЗРЕД 
I II III IV 

1. Aпликативни рачунарски програми*       2 

2. Основе комуналне хидротехнике*     2 2 

3. Завршни радови и кућне инсталиције*     2 2 

*Ученик бира изборни предмет једном у току школовања 
 

Остваривање образовања и васпитања 

Обавезни облици образовно-васпитног рада 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 
I  РАЗРЕД 

часова 
II  РАЗРЕД 

часова 
III  РАЗРЕД 

часова 
IV  РАЗРЕД 

часова 
УКУПНО 

часова 

Час одељенског старешине  70 68 68 62 268 
Додатна настава *  до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунска настава *  до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремна настава *  до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Друштвено-корисни рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада 
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Факултативни облици образовно-васпитног рада** 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 
I  РАЗРЕД 

часова 
II  РАЗРЕД 

часова 
III  РАЗРЕД 

часова 
IV  РАЗРЕД 

часова 

Екскурзија  до 3 дана до 5 дана до 5 наставних дана до 5 наставних дана 

Језик националне мањине са елементима националне културе 2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Факултативни предмети/програми* 1-2 часа недељно 

Слободне активности ученика (хор, оркестар, секције, техничке, хуманитарне, 
спортско-рекреативне и друге ваннаставне активности) 

30-60 часова годишње 

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

Културно-уметничке активности школе 2 радна дана 

*Поред обавезних предмета и изборних програма школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета/програма који су утврђени 
плановима наставе и учења других образовних профила истог или другог подручја рада, као и плановима наставе и учења за гимназије,  а који су утврђени школским програмом. 
**Факултативни облици васпитно-образовног рада обавезни су за ученике који се за њих определе. 
 

 
Остваривање плана и програма наставе и учења 

 
1. Распоред радних недеља у току наставне године 

  I  РАЗРЕД II  РАЗРЕД III  РАЗРЕД IV  РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 35 34 34 31 
Менторски рад (настава у блоку, пракса) 2 3 3 3 
Обавезне и факултативне ваннаставне активности 2 2 2 2 
Матурски испит       3 

Укупно радних недеља 39 39 39 39 
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2. Подела одељења у групе1 

ра
зр

ед
 

предмет / модул 
годишњи фонд часова 

број ученика у групи - 
до вежбе практична настава настава у блоку 

I 
Нацртна геометрија и техничко цртање 70  30 15 
Грађевинске конструкције 70  12 15 
Грађевински материјали   18 15 

II 

Нацртна геометрија и техничко цртање 68  30 15 
Грађевинске конструкције 68   15 
Апликативни рачунарски програми 68   15 
Статика и отпорност материјала 34   15 
Саобраћајнице  68  30 15 
Испитивање материјала и конструкција 68  30 15 

III 

Апликативни рачунарски програми 68   15 
Статика и отпорност материјала 34   15 
Саобраћајнице 68   15 
Технологија грађевинских  радова 34  30 15 
Испитивање материјала и конструкција 34  30 15 
Механика тла и фундирање 34  30 15 

IV 

Саобраћајнице 31   15 
Технологија грађевинских  радова 62  60 15 
Испитивање материјала и конструкција 62  30 15 
Механика тла и фундирање 31   15 
Армирано-бетонске конструкције 62   15 
Металне и дрвене конструкције 31   15 
Предузетништво 62   15 
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7.1. ДОПУНА ПЛАНА УЏБЕНИКА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР 
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7.2. ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Геодезија и грађевинарство: 
("Службени гласник РС", бр. 7/2018) 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Годишњи фонд часова:  105 

Разред:  Први 

Циљеви учења: 

- 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; 
- 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. 
 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ   

ПО ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ  

ПРОГРАМА 
Увод у проучавање 
књижевног дела 

 Увођење ученика у 
свет књижевног дела 
и књижевност као 
науку и уметност 

 разликује врсте уметности и њихова 
изражајна средства 

 објасни појам и функцију књижевности као 
уметности и однос књижевности и других 
уметности 

 наведе научне дисциплине које се баве 
проучавањем књижевности 

 познаје књижевне родове и врсте и разликује 
њихове основне одлике 

 одреди тему, мотив, сиже, фабулу, лик и 

 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 

• На почетку теме ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе и 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 

 
 
Место реализације наставе 
•  Настава се реализује у учионици 

 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?regactid=426024&doctype=reg&findpdfurl=true
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идеју у књижевном делу 
 износи своје утиске и запажања о 

књижевном делу, тумачи његове битне 
чиниоце и вреднује га 
 
 

вечера“), приповетка по избору и 
роман (предлог Драгослав 
Михаиловић „Кад су цветале тикве“) 

 Драма као књижевни род: драма по 
избору  

 
 
 
 
 
Препоруке за реализацију наставе и 
учења 
• Приликом обраде драмског дела 

могућност посете позоришној 
представи и гледање снимка 
позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и 
његовој позоришној реализацији. 
Такође је ову наставну тему могуће 
обрађивати током целе школске 
године, па на пример структуру и 
одлике  драмског дела обрадити на 
примеру „Ромеа и Јулије“, а 
структуру и одлике лирске и епске 
народне песме обрадити током 
реализације теме Народна 
књижевност 

• Народна књижевност се може 
обрадити по мотивима (рад у 
групама) 

 
Праћење и вредновање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
• праћење остварености исхода 
• тестове знања 

 
Оквирни број часова по темама 
• Увод у проучавање књижевног дела 

(15 часова) 
• Књижевност старог века (11 

часова) 
• Средњовековна књижевност  

Књижевност старог 
века 

 Упознавање ученика 
са митологијом, 
репрезента-тивним 
делима старог века и 
њиховим значајем за 
развој европске 
културе 

 објасни значај митологије за античку 
књижевност и развој европске културе 

 наведе имена аутора, називе обрађених дела 
и класификује их по културама којима 
припадају, књижевним родовима и врстама 

 тумачи и вреднује уметничке чиниоце у 
обрађеним делима 

 објасни универзалне поруке књижевности 
старог века 
 

 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) 
Средњовековна 
књижевност 

 Упознавање са 
споменицима 
јужнословенске 
културе, развојем 
писма и језика, 
делима 
средњовековне 
књижевности 

 наведе најзначајније споменике 
јужнословенске културе, језик,  писмо и век 
у ком су 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 

 Почеци словенске писмености: 
Црноризац Храбар : „Слово о 
писменима“ 

 Рад Ћирила и Методија 
 Словенска писма и развој књижевног 

језика 
 Најстарији споменици 

јужнословенске културе 
 

 Свети Сава : „Житије светог 
Симеона“ (одломак) 

 Јефимија: „Похвала кнезу Лазару“ 
 Деспот Стефан Лазаревић; „Слово 

љубве“ 
Народна 
књижевност 

 Указивање на 
народну књижевност 
као израз колективног 
мишљења и осећања, 
ризницу народних 
обичаја, кодекс 
етичких норми 

 разликује лирске, епске и лирско-епске 
песме 

 уочи одлике усмене уметности речи 
(колективност, варијантност, 
формулативност) 

 процењује етичке вредности изнете у делима 
народне књижевности 

 тумачи ликове, битне мотиве, фабулу, сиже, 
композицију и поруке у одабраним делима 

 упореди уметничку интерпретацију 
стварности  и историјске чињенице 

 Врсте народне књижевности 
 Лирска народна песма „Овчар и 

девојка“, „Зао господар“ (предлог) 
 Епска народна песма 
„Бановић Страхиња“, Марко пије уз 
Рамазан вино“, „Бој на Мишару“ 

Лирско-епске песме 
(по избору) 

Народне проза 
(бајка по избору) 
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Кратке народне прозне врсте 
(избор) 

      (11 часова) 
• Народна књижевност (13 часова) 
• Хуманизам и ренесанса (10 часова) 
• Општи појмови о језику (6 часова) 
• Фонетика (9 часова) 
• Правопис  (10 часова) 
• Култура изражавања (20 часова) 

 

Хуманизам и 
ренесанса 

 Упознавање са 
поетиком хуманизма 
и ренесансе, њеним 
најзначајним 
представницима и 
књижевним делима 

 наведе најзначајније представнике и њихова 
дела 

 објасни значење појмова хуманизам и 
ренесанса 

 наводи и на обрађеним делима образлаже 
одлике епохе 

 упореди вредности средњег века са 
вредностима хуманизма и ренесансе 

 објасни значај уметности хуманизма и 
ренесансе за развој европске културе и 
цивилизације 

 Поетика хуманизма и ренесансе, 
најзначајнији  представници 

 Франческо Петрарка: „Канцонијер“ 
(избор сонета) 

 Ђовани Бокачо: „Декамерон“ 
(приповетка по избору) или Данте 
Алигијери: „Пакао“ (одломак) 

 Вилијам Шекспир: „Ромео и Јулија“ 
 Сервантес: „Дон Кихот“ (одломак) 

 

Општи појмови о 
језику  

 Указивање на 
проучавање језика 
као система, 
упознавање са 
његовом функцијом, 
друштвеном 
условљеношћу и 
историјским развојем 

 објасни функцију језика и појам језичког 
знака 

 разуме природу модерног књижевног 
(стандардног) језика 

 наведе фазе развоја књижевног језика до 19. 
века 

 наведе дисциплине које се баве 
проучавањем језичког система 

 Место језика у људском друштву, 
битна својства језика, језик и 
комуникација 

 Књижевни језик, језичка норма и 
стандардизација 

 Језички систем и науке које се њиме 
баве 

 Књижевни језици код Срба до 19. 
века 

Фонетика  Сстицање знања из 
области фонетике 
(фонологије) и 
морфофонологије 
књижевног језика и 
способности да се та 
знања примене у 
говору и писању. 
 

 уме да се служи правописом 
 разликује гласовне алтернације 
 влада акценатским гласовним системом 

књижевног (стандардног) језика и да га 
примењује у говору 

 

 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),   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 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018/19. - 2021/22.  -  Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд 

190 

 

Правопис  Оспособљавање 
ученика да пишу у 
складу са 
правописном нормом 

 примени знања о гласовним алтернацијама у 
складу са језичком нормом 

 примени употребу великог и малог слова у 
складу са језичком нормом 

 подели речи на крају реда у складу са 
језичком нормом 

 Главне норме писања великог и малог 
слова (на почетку реченице, наслови и 
натписи, властита имена, имена 
народа, географски појмови, небеска 
тела, празници, установе и 
организације, присвојни придеви на –
ов и –ин, куртоазна употреба великог 
слова, вишечлана имена земаља и 
остала вишечлана имена, помоћне 
речи у именима, називи серијских и 
апстрактних појмова, звања, 
титуле…) 

 Подела речи на крају реда 
Култура 
изражавања 

 Оспособљавање 
ученика да користе 
различите облике 
казивања и 
функционалне 
стилове 

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

 разликује функционалне стилове 
 препозна и примени одлике разговорног и 

књижевноуметничког функционалног стила 
 попуњава формуларе, уплатнице, захтеве и 

слично у складу са језичком нормом 

 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 

 
Кључни појмови садржаја: античка књижевност; средњовековна књижевност; народна књижевност; књижевност хуманизма и ренесансе; фонетика; фонологија 
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СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Годишњи фонд часова:  102 

Разред:  Други 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ   

ПО ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ  

ПРОГРАМА 
Барок, класицизам, 
просветитељство 

 Упознавање са 
европским 
културним, духовним 
и мисаоним 
тенденцијама 17. и 
18. века и њиховим 
утицајима на српску 
књижевност 

 наведе особености барока, класицизма и 
просветитељства и њихове представнике у 
књижевности 

 објасне значај Венцловића и Орфелина за 
развој језика и књижевности код Срба 

 препозна одлике просветитељства на 
обрађеним делима 

 објасни значај Доситејевог рада за српску 
културу и књижевност 

 направи паралелу у обради истих мотива у 
европској и српској књижевности 

 наведе особине  ликова у обрађеним делима 
и заузме став према њиховим поступцима  

 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“  
 

. На почетку теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима оцењивања. 

 
 
Место реализације наставе 
• Настава се реализује у учионици 

 
Препоруке за реализацију наставе и учења 
• Могућност гледања екранизације неких  

дела реалистичке књижевности 
 
Праћење и вредновање 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
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Романтизам  Упознавање са 
поетиком 
романтизма, 
представницима и 
делима европске и 
српске књижевности 

 наведе представнике романтизма и њихова 
дела 

 уочава и образлаже одлике романтизма 
 изнесе свој суд о књижевним делима 

користећи стечена знања и сопствена 
запажања 

 препозна и усвоји вредности националне 
културе и разуме/поштује културне 
вредности других народа 

 тумачи  уметнички свет и стваралачке 
поступке у структури обрађених дела 

 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“ 
 Ђура Јакшић: „На Липару“, 

„Отаџбина“ 
 Јован Јовановић Змај: 

„Ђулићи“ и „Ђулићи увеоци“ 
(избор), Змајева сатирична 
поезија (избор) 

 Лаза Костић: „Међу јавом и 
мед сном“,  „Santa Maria della 
Salute“ 

Оквирни број часова по темама 
• Барок , класицизам, просветитељство (12 

часова) 
• Романтизам (24 часова) 
• Реализам (27 часова) 
• Морфологија (10 часова) 
• Правопис (5 часова) 
• Култура изражавања (24 часа) 
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Реализам  Упознавање са 
поетиком реализма, 
представницима и 
делима европске и 
српске књижевности 

 наведе представнике правца и њихова дела 
 дефинише одлике реализма и објасни 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 

 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) 

Морфологија  Систематизо-вање 
знања о врстама речи 
и њиховим облицима 

 одреди врсту речи и граматичке категорије 
 употреби у усменом и писаном изражавању 

облике речи у складу са језичком нормом 

 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 

Правопис   Оспособљавање 
ученика да пишу у 
складу са 
правописном нормом 

 примени правила одвојеног и састављеног 
писања речи у складу са језичком нормом 
 

 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)  

Култура изражавања  Оспособљавање 
ученика да теоријска 
знања из граматике и 
правописа примењује 

 изражава размишљања и критички став 
према проблемима и појавама у књижевним 
текстовима и свакодневном животу 

 препозна одлике стручно-научног стила 

 Лексичке вежбе 
 Стилске вежбе 
 Домаћи задаци 
 Школски писмени задаци 
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у усменом и писаном 
изражавању у складу 
са језичком нормом, 
користе различите 
облике казивања и 
функционалне 
стилове 
 

 примени одлике новинарског стила 4х2+2 
 Упознавање са одликама 

новинарског стила 
 Писање вести, извештаја, 

интервјуа и других облика 
новинарског изражавања 

 Упознавање са одликама 
стручно-научног стила 

 Милутин Миланковић: „Кроз 
васиону и векове“ 

 
Кључни појмови садржаја: барок; класицизам; просветитељство; романтизам; реализам; морфологија  
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Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
Годишњи фонд часова:  102 
Разред: Трећи 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 
да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ   
ПО ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ  

ПРОГРАМА 
Модерна   Упознавање са 

основним одликама 
правца, 
представницима и 
њиховим делима 

 наведе одлике правца, представнике и 
њихова дела 

 уочи и тумачи модерне елементе у 
изразу и форми књижевног дела 

 анализира одабрана дела, износи 
запажања и ставове 

 
 

 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 

• На почетку теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима оцењивања. 

 
 
Место реализације наставе 
• Настава се реализује у учионици 

 
 
Праћење о вредновање 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
• праћење остварености исхода 
• тестове знања 
 
Оквирни број часова по темама 
• Модерна (28 часова) 
• Међуратна књижевност (32 часа) 
• Лексикологија (10 часова) 
• Правопис(8 часова) 
• Култура изражавања (24 часа) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Књижевност 
између два рата 

 Упознавање ученика 
са одликама 
међуратне 
књижевности, 
представницима и 
делима 

 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 

 Европска књижевност између два рата  
Одлике експресионизма, футуризма, 
надреализма 

 В. Мајаковски: „Облак у панталонама“ 
 Ф. Кафка: „Преображај“ или Х. Хесе: 

роман по изборуили Е. Хемингвеј: 
„Старац и море“ 

 Р. Тагора: „Градинар“ (избор ) 
 Српска међуратна књижевност 
 М. Бојић: „Плава гробница“ 
 Д. Васиљев: „Човек пева после рата“ 
 М. Црњански: „Суматра“ 
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 М. Црњански: „Сеобе I“ 
 И. Андрић: „Ex Ponto“ 
 И. Андрић: „Мост на Жепи“ 
 И. Андрић: „На Дрини ћуприја“ 
 М. Настасијевић: „Туга у камену“ или 

Т.  Ујевић: „Свакидашња јадиковка“ 
 Р. Петровић: „Људи говоре“ (избор) 
 И. Секулић: „Госпа Нола“ 

 
 

Творба речи   Систематизовање 
знања о основним 
правилима грађења 
речи 

 препозна просте, изведене и сложене 
речи 

 примени основне принципе творбе 
речи 

 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 

Лексикологија  Упознавање ученика 
са основама 
лексикологије 

 препозна и одрeди вредност лексеме 
 уме да се служи речницима 
 наведе примере синонима, антонима, 

хомонима, жаргона… 

 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 

Правопис    Оспособљавање 
ученика за 
примењивање знања 
из језика и правописа 
у складу са језичком 
нормом 

 примени правописна правила у писању 
сложеница, полусложеница и синтагми 

 скраћује речи у складу са прописаним 
правилима 

Основна правила спојеног, 
полусложеничког и одвојеног писања 

   Скраћенице 

Култура 
изражавања  
 

 Оспособљавање 
ученика да теоријска 
знања из граматике и 
правописа примењују 
у усменом и писаном 
изражавању 

 износи став, користи аргументе и 
процењује опште и сопствене 
вредности у усменом и писаном 
изражавању 
 

 Лексичке вежбе 
 Стилске вежбе 
 Домаћи задаци 
 Говорне вежбе 
 Школски писмени задаци 4x2+2 

Кључни појмови садржаја: модерна; међуратна књижевност; лексикологија  
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Назив предмета:  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Годишњи фонд часова:  93 

Разред: Четврти 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 
да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ   
ПО ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ  

ПРОГРАМА 
Савремена поезија  Упознавање са одликама 

савремене поезије, њеним 
представницима и делима 

 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 

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) 

. На почетку теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе и учења, 
планом рада и начинима оцењивања. 

 
Место реализације наставе 
•  Настава се реализује у учионици 

 
Препоруке за реализацију наставе и учења 
• Могућност обраде савремене драме кроз 

повезивање са другим медијима -драмски 
текст као позоришна представа, радио 
драма или ТВ драма 

 
Праћење и вредновање 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
• праћење остварености исхода 
• тестове знања 
Оквирни број часова по темама 

. Савремена поезија (13 часова) 

. Савремена проза (26 часова) 

. Савремена драма (10 часова) 

. Класици светске књижевности (12 часова) 

. Синтакса (7 часова) 

. Правопис (5 часова) 

. Култура изражавања (20 часа) 
 
 

Савремена проза  Упознавање са 
књижевнотеоријским 
појмовима, 
специфичностима 
савремене прозе, њеним 
представници-ма и 
делима 

 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  
 

 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 
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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“ 
Савремена драма  Упознавање са основним 

одликама савремене 
драме, представницима и 
делима 

 увиди разлику између традиционалне и  
савремене драме 

 упореди драмски  књижевни текст са 
другим облицима његове 
интерпретације 

 формулише личне утиске и запажања о 
драмском делу 

 Одлике савремене драме 
 С. Бекет: „Чекајући Годоа“ 
 Душан Ковачевић: „Балкански 

шпијун“ 
 Драмска књижевност и други 

медији - Б. Пекић: „Чај у пет“ 
или А. Поповић: „Развојни пут 
Боре шнајдера“ или Љ. 
Симовић: „Путујуће 
позориште Шопаловић“ 

Класици светске 
књижевности  

 Упознавање са писцима и 
делима светске књижевне 
баштине 

 препозна свевременост  обрађених тема 
 тумачи дела износећи своја запажања и 

утиске и образложења о њима 
 

 В: Шекспир: „Хамлет“ 
 Е. А. По: „Гавран“ 
 Ф. М: Достојевски: „Злочин и 

казна“ 
Синтакса  Систематизовање знања 

из синтаксе 
 

 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 

 

 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) 
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 Напоредне конструкције. 
Појам напоредног односа. 
Главни типови напоредних 
конструкција (саставне, 
раставне, супротне, искључне, 
закључне и градационе) 

Правопис   Оспособљавање ученика 
за примењивање знања из 
језика и правописа у 
складу са језичком 
нормом 

 примени правописне знаке у складу са 
језичком нормом 

 употреби знаке интерпункције у складу 
са језичком нормом 

 Правописни знаци  
 Општа правила интерпункције 

у реченици 

Култура изражавања  Усавршавање културе 
изражавања и неговање 
интересовања за праћење 
културних садржаја и 
критички однос према 
њима, као и 
оспособљавање за 
операционализацију 
функционалних стилова 

 напише есеј поштујући структуру ове 
књижевне врсте 

 састави биографију, молбу, жалбу, 
приговор… 

 процењује вредност понуђених 
културних садржаја 

 

 Лексичке вежбе 
 Стилске вежбе 
 Писање есеја 
 Говорне вежбе 
 Школски писмени задаци 

4х2+2 
 Административни 

функционални стил (писање 
молбе, жалбе, биографије ) 

 
Кључни појмови садржаја: проучавање књижевног дела; савремена књижевност; великани светске књижевности; синтакса. 
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СТРАНИ ЈЕЗИК  

Циљ учења:  

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. 

Годишњи фонд часова: 70 
Разред: први 

ЦИЉ ИСХОДИ НА КРАЈУ ПРВОГ РАЗРЕДА 
Ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 
ОПШТЕ И СТРУЧНЕ 

( 80% + 20%) 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОГРАМА 

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) 

Напомена: Тематске области се прожимају 
и исте су у сва четири разредa. Аутори 
уџбеника и наставници обрађују их у 
складу са интересовањима ученика,  
актуелним збивањима у свету као и 
потребама струке 

- Свакодневни живот (организација времена, 
послова, слободно време); 

- Свет рада (перспективе и образовни 
системи);  

- Генерацијске разлике, вршњачке и друге 
социјалне групе; родна равноправност; 

- Интересантне животне приче и догађаји; 
- Живи свет и заштита човекове околине; 
- Научна достигнућа, модерне технологије и 

свет компјутера (распрострањеност, 
примена, корист и негативне стране); 

- Медији и комуникација; 
- Храна и здравље (навике у исхрани, 

карактеристична јела и пића у земљама 
света); 

- Потрошачко друштво; 
- Спортови и спортске манифестације; 
- Познати градови и њихове знаменитости, 

региони и земље у којима се говори циљни 

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 Изражавање хитности и 

обавезности 
20. Исказивање сумње и несигурности 
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језик; 
- Европа и заједнички живот народа; 
- Регионалне специфичности језика 

(дијалекти, наречја); 
- Живот и дела славних људи (из света науке, 

културе, спорта, музике и друго); 
- Језик струке (процес рада, материјал и алат 
за рад, организација и процес рада, праћење 
новина у области струке, људски ресурси, 
описи послова, одговроности и обавезе, мере 
заштите и очувања околине, пословна 
комуника 

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 
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 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018/19. - 2021/22.  -  Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд 

202 

 

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.) 

Кључни појмови садржаја: читање, слушање, писање, говор, знање о језику, медијација, интеркултурност
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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 
- 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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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) 
- goingto и 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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СТРАНИ ЈЕЗИК  

Годишњи фонд часова: 68 

Разред: други 

ЦИЉ 
ИСХОДИ НА КРАЈУ 
ДРУГОГ РАЗРЕДА  

Ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 
ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ  

ПРОГРАМА 
 
СЛУШАЊЕ 
 
Оспособљавање 
ученика за 
разумевање 
усменог говора 

• разуме караће 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 

Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разредa. 
Аутори уџбеника и наставници обрађују их у складу са интересовањима 
ученика,  актуелним збивањима у свету као и потребама струке 

- Свакодневни живот (организација времена, послова, слободно време); 
- Свет рада (перспективе и образовни системи);  
- Генерацијске разлике, вршњачке и друге социјалне групе; родна равноправност; 
- Интересантне животне приче и догађаји; 
- Живи свет и заштита човекове околине; 
- Научна достигнућа, модерне технологије и свет компјутера (распрострањеност, 

примена, корист и негативне стране); 
- Медији и комуникација; 
- Храна и здравље (навике у исхрани, карактеристична јела и пића у земљама 

света); 
- Потрошачко друштво; 
- Спортови и спортске манифестације; 
 
- Познати градови и њихове знаменитости, региони и земље у којима се говори 

циљни језик; 
- Европа и заједнички живот народа; 
- Регионалне специфичности језика (дијалекти, наречја); 
- Живот и дела славних људи (из света науке, културе, спорта, музике и друго); 
- Језик струке (процес рада, материјал и алат за рад, организација и процес рада, 
праћење новина у области струке, људски ресурси, описи послова, одговроности и 
обавезе, мере заштите и очувања околине, пословна комуникација 

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 
икоманди 

5. Изражавање молби и захвалности 
6. Изражавање извињења 
7. Изражавање потврде и негирање 
8. Изражавање допадања и 

недопадања 
9. Изражавање физичких сензација 

ипотреба 
10. Исказивање просторних и 

временскиходноса 
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 
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19. Исказивање препоруке 
20. Изражавање хитности и 

обавезности 
21. Исказивање сумње и 

несигурности 
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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) 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

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 

 

ГОВОР 
 
Оспособљавање 
ученика за 
кратко 
монолошко 
излагање и за 
учешће у 
дијалогу на 
страном језику 

• описује ситуације, прича о 
дога ђајима 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 

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 

 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018/19. – 2021/22.  -  Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд 

208 
 

саговорника 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 
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 

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 

 

- 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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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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СТРАНИ ЈЕЗИК  
Годишњи фонд часова: 68 

Разред: трећи 

ЦИЉ 

ИСХОДИ НА КРАЈУ 
ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА  

Ученик ће бити у стању 
да: 

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 
ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 
 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ  

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 ( 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 

Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва четири 
разредa. Аутори уџбеника и наставници обрађују их у складу са 
интересовањима ученика,  актуелним збивањима у свету као и 
потребама струке 

 
 

Свакодневни живот (организација времена, послова, слободно 
време); 

- Свет рада (перспективе и образовни системи);  
- Генерацијске разлике, вршњачке и друге социјалне групе; родна 

равноправност; 
- Интересантне животне приче и догађаји; 
- Живи свет и заштита човекове околине; 
- Научна достигнућа, модерне технологије и свет компјутера 

(распрострањеност, примена, корист и негативне стране); 
- Медији и комуникација; 
- Храна и здравље (навике у исхрани, карактеристична јела и пића у 

земљама света); 
- Потрошачко друштво; 
- Спортови и спортске манифестације; 
- Познати градови и њихове знаменитости, региони и земље у којима 

се говори циљни језик; 
- Европа и заједнички живот народа; 
- Регионалне специфичности језика (дијалекти, наречја); 
- Живот и дела славних људи (из света науке, културе, спорта, 

музике и друго); 
- Језик струке (процес рада, материјал и алат за рад, организација и 
процес рада, праћење новина у области струке, људски ресурси, 

1. Представљање себе и других 
2. Поздрављање (састајање, растанак; 
формално, неформално, специфичнопо 
регионима) 
3. Идентификација и именовање особа, 
објеката, боја, бројева итд.) 
4. Давање једноставних упутстава икоманди 
5. Изражавање молби и захвалности 
6. Изражавање извињења 
7. Изражавање потврде и негирање 
8. Изражавање допадања и недопадања 
9. Изражавање физичких сензација ипотреба 
10. Исказивање просторних и 
временскиходноса 
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 
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уговорима везаним за 
струку 

описи послова, одговроности и обавезе, мере заштите и очувања 
околине, пословна комуникација 

21. Исказивање сумње и несигурности 

 
ЧИТАЊЕ 
 
Оспособљавање 
ученика за 
разумевање 
прочитаних 
текстова 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

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 клаузе  
- Сложене реченице: временске клаузе, узрочне клаузе, допусне 
клаузе 

 

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 

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…enough/not as…(as)/…than 
5. Бројеви 
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- Обновити просте и редне бројеве 
        6. Кванитификатори 

III ГЛAГОЛСКА ГРУПА 
1. Глаголи 
- Обновити разлику у употреби Present Simple, Present Continutous; 

PastSimple, PastContinuous 
-  Обновити све употребе Present Perfect 
- Past Perfect  

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 

Used to  
- Обновити и утвридити начине за  изражавање 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, најчешћи предлози за оријентацију у времену и 

простору. 
4. Кондиционал први  и други (и рецептивно и продуктвно) 

 
 
 
 
 

 

 

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 

 
Кључни појмови садржаја: читање, слушање, писање, говор, знање о језику, медијација, интеркултурност 
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СТРАНИ ЈЕЗИК  

Годишњи фонд часова: 62 

Разред: четврти 

ЦИЉ 
ИСХОДИ НА КРАЈУ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА  

Ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 
ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 
( 80% + 20%) 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

 
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 
приватном и прoфесионалном плану, уколико 
се говори разговетно стандардним језиком 

 

Напомена: Тематске области се прожимају и исте 
су у сва четири разредa. Аутори уџбеника и 
наставници обрађују их у складу са 
интересовањима ученика,  актуелним збивањима 
у свету као и потребама струке 

Свакодневни живот (организација времена, послова, 
слободно време); 

- Свет рада (перспективе и образовни системи);  
- Генерацијске разлике, вршњачке и друге социјалне 

групе; родна равноправност; 
- Интересантне животне приче и догађаји; 
- Живи свет и заштита човекове околине; 
- Научна достигнућа, модерне технологије и свет 

компјутера (распрострањеност, примена, корист и 
негативне стране); 

- Медији и комуникација; 
- Храна и здравље (навике у исхрани, 

карактеристична јела и пића у земљама света); 
- Потрошачко друштво; 
- Спортови и спортске манифестације; 
- Познати градови и њихове знаменитости, региони и 

земље у којима се говори циљни језик; 
- Европа и заједнички живот народа; 
- Регионалне специфичности језика (дијалекти, 

наречја); 

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 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018/19. – 2021/22.  -  Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд 

214 
 

- Живот и дела славних људи (из света науке, 
културе, спорта, музике и друго); 

- Језик струке (процес рада, материјал и алат за рад, 
организација и процес рада, праћење новина у 
области струке, људски ресурси, описи послова, 
одговроности и обавезе, мере заштите и очувања 
околине, пословна комуникација 

21. Исказивање сумње и несигурности 

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 
 
 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
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 птиња 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 
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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, употребљавајуњи и 
комплексније изразе  

 
• даје дужи опис свакодневних радњи из 

свог окружења, описује прошле 
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 
- too/not…enough/not as…(as)/…than 
5. Бројеви 
- Обновити просте и редне бројеве 

        6. Кванитификатори 
III ГЛAГОЛСКА ГРУПА 
1. Глаголи 
- Обновити и утврдити сва садашња времена  
-  Обновити и утврдиити сва прошла времена  
- Разлика између Used to Past Continuous  
- Обновити и утврдити све начине зе изражавање 

будућности  
- Глаголи стања  
- Модални глаголи: should, must, will, may, might,  
- Пасивне конструкције – thePresentSimple, 

PastSimple, Present Perfect (продуктивно и  
рецептивно), плстала времена само рецептивно  

- wish + Past simple /would 
- Have something done (само рецептивно) 
2. Први  и други кондиционал (рецептивно и 
продуктивно); трећи кондиционал (рецептивно) 

 

ПИСАЊЕ 
 
Оспособљавање 
ученика за 
писање краћих 
текстова 
различитог 

• 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 

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

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 краћих 
усмених и 
писаних текстова 

• Препричава садржај текста, разговора, 
договора 

  

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, 
трнасформације) 

• контролише граматичка знања и 
исправља своје грешке 

Кључни појмови садржаја: читање, слушање, писање, говор, знање о језику, медијација, интеркултурност 
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ  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. Teachertalk, 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 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 учења 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 
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.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, 
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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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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА 

Општи циљ предмета: 

 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, 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 продубљивање 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 обезбеђујен превенција
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Годишњи фонд часова: 70 

Разред:       
 први 

ТЕМА ЦИЉ 

ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 
 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ   
ПО ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА 
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОГРАМА 

 

• Здравствена 
култураи физичка 
активност, као 
основа за 
реализовање 
постављених циљева 
и исхода 

 

• Унапређивање и 
очување здравља; 

• Утицај на правилно 
држање тела 
(превенција  
постуралних 
поремећаја); 

• Препозна везе између физичке 
активности и здравља; 

• Објасни карактеристике положаја тела, 
покрета и кретања у професији за коју се 
школује и уочи оне, 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;  

• Вежбе обликовања (јачања, лабављење и 
растезање); 

• Вежбе из корективне гимнастике; 

• Провера стања моторичких и 
функционалних способности; 

• 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 

• Развој моторичких и 
функционалних 
способности човека, 
као основа за 
реализовање 
постављених циљева 
и исхода 

 

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

 

• Именује  моторичке способности које 
треба развијати, као и основна средства 
и методе за њихов развој; 

• Примени адекватна средства (изводи 
вежбе) за развој и усавршавање 
моторичких способности из: вежби 
обликовања, атлетике, гимнастике, 
пливања и спортских игара за развој: 
снаге, брзине, издржљивости, гипкости, 
спретности и окретности; 
 

 
 
 
 

• 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; 
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• 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) 
 
 
 
 
 

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

• Мотивација ученика 
за бављењем 
физичким 
активностима; 

• Формирање 
позитивних 
психосоцијалних 
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; Увођење 
ученика у 
организовани систем 
припрема за 
школска такмичења, 

• 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 поседују 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 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 

• 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 m ученици и ученице;  
-800 m ученици и ученице   
-штафета 4 x 100 m ученици и ученице 
 
Вежбање технике трчања на средњим стазама 
умереним интензитетом и различитим темпом  
у трајању од 5 до 10  min.  
Крос: јесењи и пролећни  
-800 m ученице, 
-1000m ученици. 
Скокови:  

 Скок удаљ корачном техником. 
Скок увис леђном техником 
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 

бављењем физичким вежбама. 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 

• теоријска настава (4часа) 

• мерење и тестирање (8 
часова) 

• практична настава (58 
часова) 

 
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 
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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;  

 

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 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   

 

претходно стечених умења ученика. 
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 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 

 енике /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 једном ногом 
до упора јашућег,прехват у потхват 

• 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. 

 
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 
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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): 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 

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 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 спортским играма  
 
Минимални образовни захтеви 

• Атлетика : трчање на 100 м за 
ученике  и ученице, трчање на 
800 м за ученике и 500 м за 
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• Спортска игра (по 
избору) 

 
 
 
 
 
 
 
 

• физичка, односно 
спортска активност 
у складу са 
могућностима 
школе.  

 
 

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 продубљивање 
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 физичког васпитања, 
према програму који сам доноси из програма 
четвртог 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) 

 

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 
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извођење редовне наставе школа 
у току школске године 
организује: 
- Два целодневна излета са 
пешачењем: 
- I разред до 12км (укупно у оба 
правца); 
- II разред до 14 км (укупно у оба 
правца); 
- III разред дo 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 који доноси 
Минстарство просвете науке и 
технолошког развоја. 

Кључни појмови садржаја: физичко вежбање, очување здравља, спортска игра  
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Годишњи фонд часова: 68 

Разред:  други 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 
да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ   
ПО ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА 
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОГРАМА 

 

• Здравствена 
култураи физичка 
активност, као 
основа за 
реализовање 
постављених циљева 
и исхода  

• Унапређивање и 
очување здравља; 

• Утицај на правилно 
држање тела 
(превенција  
постуралних 
поремећаја); 

• Препозна везе између физичке 
активности и здравља; 

• Објасни карактеристике положаја тела, 
покрета и кретања у професији за коју се 
школује и уочи оне, 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;  

• Вежбе обликовања (јачања, лабављење и 
растезање); 

• Вежбе из корективне гимнастике; 

• Провера стања моторичких и 
функционалних способности; 

• 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, 
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• Развој моторичких и 
функционалних 
способности човека, 
као основа за 
реализовање 
постављених циљева 
и исхода 

 

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

• Именује  моторичке способности које 
треба развијати, као и основна средства 
и методе за њихов развој; 

• Примени адекватна средства (изводи 
вежбе) за развој и усавршавање 
моторичких способности из: вежби 
обликовања, атлетике, гимнастике, 
пливања и спортских игара за развој: 
снаге, брзине, издржљивости, гипкости, 
спретности и окретности; 

 
 

• 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; 

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 (4часа) 

• мерење и тестирање (8 
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 

• Усвајање знања, 
умења и вештина 
из спортских грана 
и дисциплина као 
основа за 
реализовање 
постављених 
циљева и исхода 

 

• Атлетика; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Мотивација 
ученика за 
бављењем 
физичким 
активностима; 

• Формирање 
позитивних 
психосоц. 
образаца 
понашања 

• Примена 
стечених умења, 
знања и навика 
које се користе у 
свакодневним 
условима живота 
и рада 

• Естетско 
истраживање 
покретом и 
доживљавање 
естетских 
вредности; 

• 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. 

• Ученици ће желети да се бави 
физичким, односно спортским 
активностима пошто ће сагледати 
(детектовати) позитивне 

• 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 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 корачном техником. 
Скок увис леђном техником. 
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• Спортска 
гимнастика: 

     (Вежбе на  
     справама и тлу); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Усвајање 
етичких 
вредности и 
подстицање 
вољних особина 
ученика  

• Стицање и 
усавршавање 
моторичких 
знања, умећа, 
вештина, техника 
и навика 
предвиђених 
програмом за 
базичне спортске 
гране. 

• Повезивање 
моторичких 
задатака у 
целине, али без 
стварања крутих 
моторичких 
аутоматизама; 

• Увођење ученика 
у организовани 
систем припрема 
за игре, сусрете и 
манифестације; 
 

• Развијање 
елемената ритма 
сједињавањем 
кинетичких и 
енергетских 
елемената у 

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. 

• 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, 

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 

Напомена: 

- Наставник олакшава, односно отежава 
програм на основу моторичких 
способности и претходно стечених 
умења ученика. 

1. Вежбенатлу 
    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 

(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. 

 
   Садржаји програма усмерени 
су на: развијање физичких 
способности; спортско-техничко 
образовање; повезивање 
физичког васпитања са животом 
и радом. 
   Годишњи план, програм и 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018/19. – 2021/22.  -  Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд 

229 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

целине: рад-
одмор;нaпрезање
-релаксација; 
убрзање-успо-
равање; 

• Избор спортова, 
односно 
спортско-
рекреативних 
или других 
кретних 
активности као 
трајног 
опредељења за 
њихово 
свакодневно 
упражњавање.  

 
.  
 
 

шири дух пријатељства, истрајан је у 
својим активностима. 

• Има правилан однос према 
окружењу у којем вежба, рекреира 
се и бави се спортом.  

 

-  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 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). 

5.Вратило 
За ученике /доскочно вратило/ 
- из мирног виса узмак до упора, 

замахом ногама уназад (зањихом) 
саскок увито 

6. Греда 
За ученице /висока греда/: 

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  
 
Праћењење 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 
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• Спортска игра (по 
избору) 

 
 

- залетом и суножним одскоком наскок 
у упор чучећи; окрет за 900 усправ у 
успон, окрет за 1800, 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) 

- Понављање и учвршћивање раније 
обучаваних елемената игре.  

- Даље проширивање и продубљивање 
техничко-тактичке припремљености 

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 исхода из 
претходног разреда (6 часова)  

• Теоријских часова (2 у првом 
и 2 у другом полугодишту). 

• Атлетика (12 часова) 

• Гимнастика: вежбе на 
справама и тлу (10) часова. 

• Спортска игра: по избору 
школе (12 часова) 

• Физичка активност, односно 
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• Физичка, односно 
спортска 
активност у 
складу са 
могућностима 
школе  

 
 

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 физичког 
васпитања, према програму који сам 
доноси (из програма четвртог разреда 
(програм по избору ученика) у складу са 
могућностима школе, организује  
наставу за коју ученици покажу посебно 
интересовање 

 

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); 

- IIразреддо 14 км (укупно у оба 
правца); 

- IIIразреддo 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 
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друго време које одреди школа.  
Међушколска спортска 
такмичења организују се у 
оквиру календара који доноси 
Минстарство просвете науке и 
технолошког развоја. 

Кључни појмови садржаја: физичко вежбање, очување здравља, спортска игра 
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Назив предмета: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Годишњи фонд часова: 68 

Разред:  
 

трећи 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 
да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ   
ПО ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА 
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОГРАМА 

 

• Здравствена 
култураи физичка 
активност, као 
основа за 
реализовање 
постављених циљева 
и исхода 

 

• Унапређивање и 
очување здравља; 

• Утицај на 
правилно држање 
тела (превенција  
постуралних 
поремећаја); 

• Препознати везе између физичке 
активности и здравља. 

• Објаснити карактеристике положаја тела, 
покрета и кретања у професији за коју се 
школује и уочити оне, које могу имати 
негативан утицај на његов раст, развој; 

• Одабрати и извести вежбе обликовања и 
вежбе из корективне гимнастике, које ће 
превентивно утицати на могуће негативне 
утицаје услед рада у одабраној професији.  

• Вежбе обликовања(јачања, лабављење и 
растезање). 

• Вежбе из корективне гимнастике 

• Провера стања моторичких и 
функционалних способности- 

• 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, 
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• Развој моторичких и 
функционалних 
способности човека, 
као основа за 
реализовање 
постављених циљева 
и исхода 

 

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

 

• Именовати  моторичке способности које 
треба развијати и која су средства и 
методе за њихов развој; 

• Применити (изводити) адекватна средства 
за развој и усавршавање моторичких 
способности из: вежби обликовања, 
атлетике, гимнастике, пливања и 
спортских игара за развој: снаге, брзине, 
гипкости, спретности и окретности. 
 

 
 
. 

• 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; 
 

значајно за активан опоравaк 
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 (4часа) 

• мерење и тестирање (8 
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 

• Усвајање знања, 
умења и вештина из 
спортских грана и 
дисциплина као 
основа за 
реализовањепостављ
ених циљева и 
исхода 

 

• Атлетика; 
 
 
 
 

• Спортска 
гимнастика: 

     (Вежбе на  
     справама и тлу); 
 
 
 
 
 

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

• Мотивација 
ученика за 
бављењем 
физичким 
активностима; 

• Формирање 
позитивних 
психосоц. 
образаца 
понашања; 

• Примена стечених 
умења, знања и 
навика у 
свакодневним 
условима живота и 
рада; 

• Естетско 

• 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. 

• Ученици 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 

• 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. 
 

• СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ 
НА СПРАВАМА И ТЛУ 

Напомена: 

- Наставник олакшава, односно отежава 
програм на основу моторичких способности 
и претходно стечених умења ученика. 
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изражавање 
покретом и 
доживљавање 
естетских 
вредности покрета 
и кретања; 

• Усвајање етичких 
вредности и 
подстицање 
вољних особина 
ученика ; 

• Повезивање 
моторичких 
задатака у целине; 
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 

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. 

• 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.  

 

1. Вежбенатлу  
    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 1800; 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 
 енике /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 

(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. 

 
   Садржаји програма усмерени су 
на: развијање физичких 
способности; спортско-техничко 
образовање; повезивање 
физичког васпитања са животом и 
радом. 
   Годишњи план, програм и 
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упражњавање;  
 
 

притка, вратило/: 

- лицем према н/п, залетом и суножним 
одскоком наскок упор предњи; премах 
одножно десном (левом) у упорa 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 900. 
5.Вратило 
За ученике /доскочно и дохватно или 

дочелно вратило/: 

- /доскочно/: подметно успостављање ниха; 
њихање са повећавањем амплидуде 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 доупора 
чучећег; усправ, одручити; кораци у успону 
докорацима; вага претклоном и заножењем, 
усклон; суножним одскоком скок са 
померањем; окрет за 900 у успону; саскок 
пруженим телом или, за напреднији ниво – 
са предножним разножењем 

 
7.Коњ са хватаљкама  
    За ученике: 

- из упора предњег коло предожно десном, 

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 и вреновање  
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 
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• Спортска игра (по 
избору) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Физичка, односно 
спортска активност у 
складу са 
могућностима школе  

коло предножно левом;  

- из упорастражњегколо одножнодесном, 
коло одножнолевом 
 
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 продубљивање 
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 физичког 
васпитања, 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 

способности ученика и 
постигнућа у спортским играма  
 
Оквирни број часова по темама 

• Тестирање и провера 
савладаности исхода из 
претходног разреда (6 часова)  

• Теоријских часова (2 у првом 
и 2 у другом полугодишту). 

• Атлетика (12 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); 

- IIразреддо 14 км (укупно у оба 
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Кључни појмови садржаја: физичко вежбање, очување здравља, спортска игра 
 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

правца); 

- IIIразреддo 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 
који доноси Минстарство 
просвете науке и технолошког 
развоја. 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Годишњи фонд часова: 62 

Разред: четврти 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 
да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ   
ПО ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ  

ПРОГРАМА 
 

• Здравствена 
култураи физичка 
активност, као 
основа за 
реализовање 
постављених 
циљева и исхода  

 

• Унапређивање и 
очување здравља; 

• Утицај на 
правилно држање 
тела (превенција  
постуралних 
поремећаја); 

• Препозна везе између физичке 
активности и здравља; 

• Објасни карактеристике положаја тела, 
покрета и кретања у професији за коју се 
школује и уочи оне, 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;  

• Вежбе обликовања (јачања, лабављење и 
растезање); 

• Вежбе из корективне гимнастике; 

• Провера стања моторичких и 
функционалних способности; 

• 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 опоравaк ученика, 
компензацију и  релаксацију с 
обзиром на њихова честа 
статичка и једнострана 
оптерећења. Теоријска знања из 
области физичких активности 

• Развој моторичких и 
функционалних 
способности човека, 
као основа за 
реализовање 
постављених 
циљева и исхода 

 

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

 

• Именује  моторичке способности које 
треба развијати, као и основна средства 
и методе за њихов развој; 

• Примени адекватна средства (изводи 
вежбе) за развој и усавршавање 
моторичких способности из: вежби 
обликовања, атлетике, гимнастике, 
пливања и спортских игара за развој: 
снаге, брзине, издржљивости, гипкости, 
спретности и окретности; 
 

 
 
 
 

• 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; 
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• 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 
 
 
 

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

• Мотивација 
ученика за 
бављењем 
физичким 
активностима; 

• Формирање 
позитивних 
психосоц. 
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 

• 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 поседују 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 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 

  
ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ 
УЧЕНИКА 

 
 

• 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 продубљивање 
техничко-тактичке припремљености 
ученика у складу са изборним програмом 
за дату игру. 
 
РУКОМЕТ 

- Увежбавати основне техничке елементе 

су од великог значаја за 
укупним бављењем физичким 
вежбама. 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 

• теоријска настава (4часа) 

• мерење и тестирање (6 
часова) 

• практична настава ( 52часа) 
 
Подела одељења на групе 
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 
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• Фудбал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Кошарка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

моторичких 
задатака у целине;  

•  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;  

 
 

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 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  

 

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 

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. 

 
    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 
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• Одбојка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Пливање 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Борилачке вештине 
 
 
 
 
 
 

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 

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 ихода из 
претходног разреда (6 часова)  

• Теоријских часова (2 у првом и 
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• Клизање, скијање 

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 

 
 

 
 

2 у другом полугодишту). 

• Атлетика (10 часова) 

• Гимнастика: вежбе на 
справама и тлу (10) часова. 

• Спортска игра: по избору 
школе(10 часова) 

• Физичка активност, односно 
спортска активност:у складу са 
могућностима школе а по 
избору ученика (8 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); 

- IIразреддо 14 км (укупно у оба 
правца); 

- IIIразреддo 16  km(укупно у оба 
правца); 

 

- Два кроса : јесењи и пролећни 

- Стручно веће наставника 
физичког васпитања утврђује 
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Кључни појмови садржаја: физичко вежбање, здравље, спортска игра, народни плес 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 који доноси 
Министрство просвете науке и 
технолошког развоја 
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MATEMATIKA 

 

- 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; 
- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 
- Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 
- Формирање основа за наставак образовања;  
- Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина 

мишљења. 
 

Разред:  
први 

Годишњи фонд часова: 105 часова 
 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
 ПО ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ  

ПРОГРАМА 

Вектори 

• Стицање основних 
знања о векторима 

• дефинише појам вектор  
• објасни појмове правац, смер и 

интензитет вектора 
• изврши операције са векторима 

(сабирање и  одузимање вектора, 
производ скалара и вектора) 

• Појам вектора, супротан вектор, 
основне операције са векторима 

• Примери разлагања сила у 
физици 

На почетку теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе, 
односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• теоријска настава (105 часова) 
•  
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Скупови и функције 

• Проширивање знања 
о скуповима и 
функцијама 

• Стицање основних 
знања о 
комбинаторици 
 

• одреди елементе скупа задатог на 
различите начине 

• изврши скуповне операције на задатим 
скуповима 

• наведе примере функција 
• дефинише линеарну функцију   
• одреди   инверзну функцију линеарне 

функције 
• реши једноставне комбинаторне 

проблеме применом  правила збира и 
производа 

• Скупови и скуповне операције 
• Појам функције, линеарна 

функција  
• Сложена функција 
• Инверзна функција 
• Правило збира и правило 

производа у комбинаторици 

Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује у 

учионици или  кабинету за 
математику 
 

Препоруке за реализацију наставе 
• образложити циљ учења предмета, 

начин и критеријум оцењивања 
• неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика 
• подстицати ученике на 

размишљање и самостално 
закључивање 

• примењивати разноврсне облике и 
методе рада, како би се подстакла 
активност ученика 

• инсистирати на прецизности, 
тачности, систематичности и 
уредности у раду 

• упућивати ученике на 
претраживање различитих извора и 
примену савремених технологија 
 

• Вектори: нагласити разлику 
између скаларних и векторских 
величина. Истаћи повезаност са 
физиком – силе, брзина, убрзање 
су векторске величине, итд. 
 

• Скупови и функције : објаснити 
улогу зависне и независне 
променљиве и повезати их са 
примерима из физике, хемије, итд 
(зависност дужине пређеног пута 
од протеклог времена, брзине и 
слично). Појам инверзне функције 
објаснити на конкретним 
примерима и графике нацртати у 
истом координатном систему. 
Примери из комбинаторике треба 

Реални бројеви 

• Проширивање знања 
о скупу реалних 
бројева 

• Упознавање са 
појмовима апсолутна 
и релативна грешка  

• 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 

• заокругли број на одређени број 
децимала 

• одреди апсолутну и релативну грешку 

• Преглед  бројева, операције са  
реалним  бројевима 

• НЗС и НЗД природних бројева 
• Апсолутна вредност реалног 

броја 
• Приближна  вредност реалних  

бројева, правила заокругљивања 
• Апсолутна и релативна грешка  

Тригонометрија 
правоуглог троугла 

• Разумевање основних 
тригонометријских 
функција и 
идентичности 

• Оспособљавање за 
примену 
тригонометријских 
функција у 
практичним 
проблемима 

 
 
 
 

• 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 
вредност  једне његове 
тригонометријске функције   

• наведе  тригонометријске идентичности 
и примењује их у  одређивању  
вредности тригонометријских функција 
ако је позната једна од њих 

• наведе вредности тригонометријских 
функција карактеристичних углова(од  
300, 450 и 600 ) и  са калкулатора 
прочита вредности за остале оштре 

• Дефиниције тригонометријских 
функција у правоуглом троуглу 

• Вредности тригонометријских 
функција углова од 300, 450 и 600 

• Основне тригонометријске 
идентичности 

• Решавање правоуглог троугла 
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углове  и обрнуто  
• елементе тригонометрије правоуглог 

троугла користи при решавању 
практичних проблема 

да буду илиустрација примене 
основних принципа пребројавања 
коначних скупова (не користити 
формуле). 
 

• Реални бројеви: 
нагласитизатвореност операција у 
одређеним скуповима и потребу 
да се постојећи скуп прошири 
новим. Садржаје о грешкама 
повезати састручним предметима,  
израчунавати апсолутну и 
релативну грешку конкретних 
мерења. 
 

• Тригонометрија правоуглог 
троугла: садржаје повезивати са 
одговарајућим садржајима физике 
и стручних предмета: нагиб стрме 
равни, разлагање сила (нормална 
компонента код силе трења или 
компонента силе у правцу 
кретања тела...), величина сенке... 
Оспособити ученике за употребу 
калкулатора, као помоћног 
средства при решавању проблема 
применом тригонометрије.   
 

• Пропорционалност: користити  
што више конкретних примера из 
живота и струке, нпр.  планови и 
географске карте... 
 

• Рационални алгебарски изрази: 
тежиште треба да буде на 
разноврсности идеја, сврси и 
суштини трансформација 
полинома и алгебарских 
разломака, а не на раду са 
компликованим изразима. 

Пропорционалност 

• Проширивање знања 
о пропорцијама и 
процентном рачуну 

• Оспособљавање за 
примену пропорција и 
процената на 
решавање реалних 
проблеме 

• израчуна одређени део неке величине 
• одреди непознате чланове просте 

пропорције 
• прошири или скрати размеру и примени 

је у решавању проблема поделе 
• препозна директну или обрнуту 

пропорционалност две величине и 
примени је у решавању једноставних 
проблема  

• реши проблем који се односи на 
мешање две компоненте 

• одреди непознату главницу, проценат 
или процентни износ  

• Размера и пропорција 
• Директна и обрнута 

пропорционалност 
• Прост сразмерни рачун 
• Рачун поделе 
• Рачун мешања 
• Процентни и промилни рачун 

 
 

Рационални  
алгебарски изрази 

• Проширивање знања 
о полиномима 
 

• 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 
 

• Полиноми 
• Растављање полинома на 

чиниоце 
• НЗД и НЗС полинома 
• Трансформације рационалних 

алгебарских израза 

Геометрија 

• Проширивање знања  
о геометрији 
 

• разликује основне и изведене 
геометријске појмове  

• дефинише суседне, упоредне, унакрсне, 
комплементне и суплементне углове  

• 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 

• Геометријски појмови и везе 
између њих 

• Троугао 
• Значајне тачке троугла 
• Четвороугао 
• Талесова теорема 
• Сличност фигура 
• Сличност троуглова, ставови 

сличности 
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• конструише симетралу дужи, 
симетралу угла и висину троугла 

• конструише значајне тачке трогла 
• наведе својство тежишта 
• наведе и примени основне релације у 

једнакокраком, односно 
једнакостраничном троуглу 

• разликује врсте четвороуглова, наведе и 
примени њихове особине на 
одређивање непознатих елемената 
четвороугла 

• формулише Талесову теорему и  
примени је на поделу дужи на n 
једнаких делова 

• наведе ставове о сличности троуглова 
• примени ставове о сличности 

троуглова на одређивање непознатих 
елемената у једноставнијим задацима 

 
 
• Геометрија: инсистирати на 

прецизности, уредности и 
правилној терминологији. При 
обради сличности користити 
примере из струке.  

• Линеарне једначине и 
неједначине: истаћи повезаност 
између аналитичког и графичког 
приказа функције.Садржаје 
повезати са одговарајућим 
садржајима физике и  хемије.  

 Праћење и вредновање 
Праћење и вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

1. активност ученика на часу; 
2. усмену проверу знања; 
3. писмену провера знања; 
4. тестове знања. 
 

Оквирни број часова по темама  
• Вектори (6 часова) 
• Скупови и функције(9 часова) 
• Реални бројеви(9 часова) 
• Тригонометрија правоуглог 

троугла(11 часова) 
• Пропорционалност (10 часова) 
• Рационални алгебарски изрази     

(14 часова) 
• Геометрија(18 часова) 
• Линеарне једначине и 

неједначине(16часова) 
 

За реализацију 4 писменa задатка са 
исправкама планирано  је 12 
часова. 

Линеарне једначине 
и неједначине 

• Проширивање знања 
о линеарној 
једначини, 
нејeднaчини и 
функцији  

• Оспособљавање за 
анализу графика 
функције и његову 
примену 

• Примена знања о 
линеарним 
једначинама, 
системима и 
неједначинама на 
реалне проблеме 

• 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 
• реши линеарну неједначину и графички 

прикаже скуп решења 
• реши систем  линеарних једначина са 

две непознате 
• реши систем линеарних неједначина са 

једном непознатом и графички прикаже 
скуп решења 

• Линеарна једначина и њене 
примене 

• Линеарна функција и њен 
график 

• Линеарна неједначина 
• Систем линеарних једначина  

 

Кључни појмови садржаја: вектори, скупови, функције, комбинаторика, реални бројеви, тригонометријске функције, пропорција, рационални алгебарски изрази, геометријске 
фигуре, сличност фигура, линеарне једначине, неједначине и функцијe
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МАТЕМАТИКА 

Разред:  други 
Годишњи фонд: 102 часа 
 

ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ  ПО ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ  

ПРОГРАМА 

Степеновање и 
кореновање 

• Проширивање знања 
о  степеновању и 
кореновању 
 

• наведе својства операција са степенима и 
примени их у трансформацијама израза 

• наведе својства  операција са коренима и 
примени их у трансформацијама израза 

• рационалише именилац разломка у 
једноставним случајевима 

• дефинише појам имагинарна јединица и 
комплексни број 

• сабира, одузима, множи и дели  два 
комплексна броја 

• одреди конјугован број датог комплексног 
броја  

•  израчуна модуо комплексног броја 

• Појам степена. Операције са 
степенима 

• Степен са целим изложиоцем 
• Функција y= xⁿ и њен график 
• Запис броја у Е (scientific) 

формату 
• Појам корена. Операције са 

коренима 
• Функција y=   ⁿ√x  и њен график 
• Степен са рационалним 

изложиоцем 
• Рационалисање имениоца 

разломка 
• Појам комплексног броја и 

операције са њима 
• Конјугован број комплексног 

броја 
• Модуо комплексног броја 

 

На почетку теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе, 
односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• теоријска настава (102 часа) 
 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује у 

учионици или  кабинету за 
математику 

Препоруке за реализацију наставе 
• образложити циљ учења предмета, 

начин и критеријум оцењивања 
• неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика 
• подстицати ученике на размишљање 

и самостално закључивање 
• примењивати разноврсне облике и 

методе рада, како би се подстакла 
активност ученика 

• инсистирати на прецизности, 
тачности, систематичности и 
уредности у раду 

• упућивати ученике на претраживање 
различитих извора и примену 
савремених технологија  
 

• Степеновање и кореновање: при 

Функција и график 
функције 

 

• Упознавање 
основних својстава 
функција 

• Оспособљавање за 
представљање 
података 
различитим 
графичким 
облицима и 
анализу датих 
података 

 

• 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 

 

• 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) 
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• Одређивање максимума, 
минимума и средње вредности 
зависне величине 

проширивању скупа из кога је 
изложилац , нагласити  
перманентност особина 
степеновања. Оспособити ученике 
да помоћу калкулатора одреде 
вредности корена и степена датог 
броја. 
 

• Функција и график функције: 
приликом обраде користити  што 
више конкретних примера из 
живота и струке. 

 
• Квадратна једначина и 

квадратна функција: показати 
односе између ркоефицијената, као 
и растављање квадратног тринома 
на чиниоце. Нацртати свих шест  
облика квадратне функције и 
детаљно их анализирати. 
Знак квадратне функције 
одређивати са графика и 
примењивати на решавање 
неједначина.Истаћи повезаност 
између аналитичког и графичког 
приказа квадратне функције. 
 

• Експоненцијална и логаритамска 
функција: важно је истаћи да су 
екпоненцијална и логаритамска 
функција инверзне. При решавању 
једначина указати на важност 
постављања одговарајућих услова.  
 

• Тригонометријске функције: 
пажњу посветити адиционим 
формулама из којих непосредно 
следи већина тригонометријских 
формула. Обрадити инверзне 
тригонометријске функције у обиму 

Квадратна 
једначина и 
квадратна 
функција 

• Стицање основних 
знања о квадратној 
једначини и 
квадратној функцији 

• реши непотпуне квадратне једначине у 
скупу R 

• наведе пример квадратне једначине која 
нема решења у скупу R 

• примени образац за решавање квадратне 
једначине 

• примени Виетове формуле  
• одреди природу решења квадратне 

једначине 
• растави квадратни трином  
• скицира и анализира график квадратне 

функција (прочита нуле функције, 
максимум или минимум, интервале 
монотоности) 

• реши једноставну квадратну неједначину 
• реши системлинеарне и квадратне 

једначине 
• графички  реши систем линеарне и 

квадратне једначине 
• реши систем једноставних квадратних 

једначина 

• Непотпуна и потпуна квадратна 
једначина 

• Образац за решавање и природа 
решења квадратне једначине 

• Виетове формуле 
• Растављање квадратног тринома 

на линеарне чиниоце 
• Квадратна функција  
• Канонски облик квадратног 

тринома и координате темена 
параболе 

• График квадратне функције 
• Квадратне неједначине 
• Систем линеарне и квадратне 

једначине 
• Системи квадратних једначина 

 

Експоненцијална и 
логаритамска 

функција 

• Упознавање 
основних особина 
експоненцијалне и 
логаритамске 
функције 

• Примена стечених 
знања на решавање 
једноставнијих 
експоненцијалних и 
логаритамских 

• прикаже аналитички, табеларно и 
графички експоненцијалну функцију и 
објасни њене особине 

• реши једноставне експоненцијалне 
једначине 

• прикаже аналитички, табеларно и 
графички логаритамску функцију као 
инверзну функцију експоненцијалне и 
наведе њене основне особине 

• објасни појам логаритма, наведе и 

• Експоненцијална функција и 
њен график 

• Експоненцијалне једначине 
• Дефиниција логаритма и 

особине  
• Логаритамска функција 
• Једноставније логаритамске 

једначине  
• Декадни логаритам и употреба 

калкулатора 
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једначина примени правила логаритмовања  
• реши једноставне логаритамске једначине 
• користи калкулатор за одређивање 

вредности логаритама 

који је потребан за решавање 
једноставнијих тригонометријских 
једначина. 

  
 Праћење и вредновање 

Праћење и вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

1. активност ученика на часу; 
2. усмену проверу знања; 
3. писмену провера знања; 
4. тестове знања. 

 
Оквирни број часова по темама 
• Степеновање и кореновање (18 

часова) 
• Функција и график функције(6 

часова) 
• Квадратна једначина и квадратна 

функција(24 часова) 
• Експоненцијална и логаритамска 

функција (19 часова) 
• Тригонометријске функције (23 

часа) 
 
За реализацију  4 писмена задатка са 
исправкама планирано  је 12 часова 

 
 

Тригонометријске 
функције 

• Проширивање знања 
о тригонометријским 
функцијама 
 

• претвори угао изражен у степенима у 
радијане и обрнуто  

• користи тригонометријски круг (нпр. зна 
да прочита вредности тригонометријских 
функција произвољних углова типа 
3π/4+7π) 

• израчуна остале тригонометријске 
функције ако је позната вредност једне 
тригонометријске функције примењујући 
основне тригонометријске идентичности  

• нацрта графике тригонометријских 
функцијаи анализираих 

• примени адиционе формуле у решавању 
једноставнијих задатака 

• примени  тригонометријске функције 
двоструког угла и половине угла при 
решавању једноставнијих задатака 

• објасни појам инверзне тригонометријске 
функције 

• реши једноставну тригонометријску 
једначину  

• примени синусну икосинусну теорему на 
решавање троугла 

• Тригонометријске функције у 
правоуглом троуглу 

• Пројекција вектора на осу. 
Мерење угла. Радијан 

• Тригонометријске функције 
произвољног угла. 
Тригонометријски круг 

• Формуле свођења 
• Особине тригонометријских 

функција 
• Графици тригонометријских 

функција 
• Адиционе формуле 
• Тригонометријске функције 

двоструког аргумента 
• Тригонометријске функције 

половине аргумента 
• Инверзне тригонометријске 

функције. Дефиниције  
• Једноставније тригонометријске 

једначине 
• Синусна и косинусна теорема 

 
Кључни појмови садржаја: степеновање и кореновање, својства функција, квадратна једначина и квадратна функција, адиционе формуле, график тригонометријске функције, 
експоненцијална и логаритамска функција 
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МАТЕМАТИКА 
Разред:  трећи 
Годишњи фонд: 102 часа 
 

ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ  ПО ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ  

ПРОГРАМА 

Полиедри 

• Проширивање 
знања о полиедрима 
 

• примени обрасце за израчунавање 
обима и површине равних фигура: 
троугла, паралелограма, четвороугла 
са узајамно нормалним 
дијагоналама, трапеза и правилног 
шестоугла 

• разликује пет правилних полиедара 
• примени обрасце за израчунавање 

површине и запремине призме 
• примени обрасце за израчунавање 

површине и запремине пирамиде 
• примени обрасце за израчунавање 

површине и запремине зарубљене 
пирамиде 

• уочи равне пресеке призме, 
пирамиде и зарубљене пирамиде и 
израчунава површину пресека 

• израчуна површину и запремину 
сложеног тела 

• Површине равних фигура 
• Полиедри. Правилни полиедри 
• Призма и равни пресеци призме 
• Површина и запремина призме 
• Пирамида и равни 

пресеципирамиде 
• Кавалијеријев принцип 
• Површина и запремина пирамиде 
• Зарубљена пирамида, равни 

пресеци зарубљене пирамиде 
• Површина и запремина зарубљене 

пирамиде 

На почетку теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе, 
односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• теоријска настава (102 часа) 
 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује у 

учионици или  кабинету за 
математику 

 
Препоруке за реализацију наставе 
• образложити циљ учења предмета, 

начин и критеријум оцењивања 
• неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика 
• подстицати ученике на размишљање 

и самостално закључивање 
• примењивати разноврсне облике и 

методе рада, како би се подстакла 
активност ученика 

• инсистирати на прецизности, 
тачности, систематичности и 
уредности у раду 

• упућивати ученике на претраживање 
различитих извора и примену 
савремених технологија  
 

• Полиедри и Обртна тела: 
Користити симулације пресека на 

Обртна тела 

• Проширивање 
знања о обртним 
телима 
 

• објасни како настају ваљак, купа, 
сфера и лопта 

• примени одговарајуће формуле и 
израчуна површине и запремине 
обртних тела 

• реши једноставнији проблемски 
задатак са описаним и/или уписаним 
телом 

• Ваљак, купа, сфера и лопта 
• Површина ваљка и купе 
• Површина лопте 
• Запремина ваљка и купе 
• Запремина лопте 
• Површина и запремина делова 

лопте 
• Описана и уписана тела 

Системи 
линеарних 
једначина 

• Упознавање са 
појмом 
детерминанти и 
њиховим особинама 

• Примена Гаусовог 
алгоритма и 

• израчуна детерминанту реда 2 и 3  
• примени особине детерминанти на 

израчунавање детерминанте 
• реши систем линеарних једначина 

применом Гаусовог алгоритма 
• примени Крамерову теорему на 

• Детерминанте реда два и три 
• Особине детерминанти 
• Системи линеарних једначина, 

Гаусов алгоритам 
• Крамерова теорема за решавање 

система линеарних једначина 
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Крамерове теореме 
на решавање 
система  линаерних 
једначина  

решавање система линеарних 
једначина 

• реши једноставније системе 
линеарних једначина са параметром 
и дискутује решења система 

• Решавање система линеарних 
једначина са реалним параметром 
 

рачунару. Садржаје повезати са 
стручним предметима и 
проблемима из свакодневног 
живота. 
 

• Системи линеарних једначина: 
у делу теме који се односи на 
системелинеарних једначина са 
параметрима, разматрати системе 
са једним, највише два параметра. 

• Вектори: дефинисати колинеарне 
и компланарне векторе као и 
линеарну независност. Изразити 
векторе у координатном облику и 
пажњу усмерити на алгебарски 
приступ.Бирати  рачунске примере 
који истичу особине нормалности, 
колинеарности, компланарности  и 
рачунање површине и запремине. 
 

• Аналитичка геометрија у равни: 
истаћи да је аналитичка геометрија 
на одређени начин  спој алгебре и 
геометрије и повезати примену 
аналитичког апарата са решавањем 
одређених задатака из геометрије. 
Указати на везе између различитих 
облика једначине 
праве.Једначинукружнице 
обрадити у општем и канонском 
облику.  

• Низови: математичку индукцију 
илустровати на једноставнијим 
примерима. Обрадити појам 
реалног низа при чему посебну 
пажњу треба усмерити на 
аритметички и геометријски низ. 
Низове задавати формулом, 
навођењем чланова и 

Вектори 

• Проширивање 
знања о векторима 
 

• представи вектор у Декартовом 
коодинатном правоуглом систему у 
простору 

• дефинише скаларни, векторски и 
мешовити производ вектора 

• израчуна интензитет вектора 
• одреди скаларни, векторски и 

мешовити производ вектора који су 
задати координатама 

• утврди да ли су два вектора узајамно 
ортогонална 

• одреди угао између два вектора 
задата координатама 

• израчуна површину троугла и 
запремину паралелопипеда 

• Вектори, особине вектора 
• Скаларни производ вектора. 

Колинеарни вектори 
• Векторски производ вектора 
• Мешовити производ вектора 
• Вектори у координатном систему 
• Скаларни производ вектора 

задатих координатама 
Угао између два вектора 

• Векторски производ вектора 
задатих координатама 
Површина троугла 

• Мешовити производ вектора 
задатих координатама. 
Запремина паралелопипеда 

Аналитичка 
геометрија  у 

равни 

• Стицање основних 
знања о аналитичкој 
геометрији  

• израчуна растојање између две 
тачке, обим и површину 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 kи n 

• одреди једначину праве одређену 
датом тачком и датим 
коефицијентом правца 

• одреди једначину праве одређену 
датим двема тачкама 

• примени услов нормалности и услов 
паралелности две праве 

• одреди угао који заклапају две праве 
• израчуна растојање тачке од праве 
• преведе општи облик једначине 

кружнице у канонски 

• Декартов координатни систем у 
равни. Координате тачке, 
растојање између две тачке, подела 
дужи у датој размери 

• Једначина праве у Декартовом 
правоуглом координатном систему 

• Општи и експлицитни облик 
једначине праве 

• Сегментни облик једначине праве 
• Две праве. Паралелност и 

нормалност 
• Угаони коефицијент. Угао између 

две праве 
• Разни облици једначине праве 
• Нормални облик једначине праве и 

растојање тачке од праве 
• Једначина кружнице. 
• Права и кружница. Услов додира 

праве и кружнице 
• Узајамни положај две кружнице 
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• одреди центар и полупречник 
кружнице 

• одреди једначину кружнице из 
задатих услова – једноставнији 
примери 

• испита међусобни положај праве и 
кружнице 

• одреди једначину тангенте 
кружнице из задатих услова 

• одреди међусобни положај две  
кружнице 

• наведе дефиницију елипсе и њену 
једначину 

• одреди једначину елипсе из задатих 
услова – једноставнији примери 

• одреди тангенту елипсе из задатих 
услова-једноставнији примери 

• препозна остале криве другог реда 
(хиперболу и параболу) 

• Једначина елипсе 
• Особине елипсе (ексцентрицитет и 

директрисе) 
• Елипса и права 
• Хипербола и парабола (као криве 

другог реда) 

рекурентно.Примере низова 
узимати из разних области 
математике, (нпр. из геометрије) 
као и из свакодневног живота (нпр. 
неки изабрани проблем сложеног 
интересног рачуна, као увод у 
следећу наставну тему). 
 

 
• Елементи финансијске 

математике: користити  што више 
конкретних примера из живота. 

 
 Праћење и вредновање 

Праћење и вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

1. активност ученика на часу; 
2. усмену проверу знања; 
3. писмену провера знања; 
4. тестове знања. 

 
 

Оквирни број часова по темама 
• Полиедри  (14 часова) 
• Обртна тела  (10 часова) 
• Системи линеарних једначина 

(8часова) 
• Вектори (13 часова) 
• Аналитичка геометрија у равни(24 

часова) 
• Низови  (14 часова) 
• Елементи финансијске математике 

(7 часова) 
 
 

За реализацију 4 писменa задатка са 
исправкама планирано  је 12 часова 

 
 
 
 

Низови 

• Упознавање са 
појмовима низ и 
математичка 
индукција 

• Разумевање и 
примена 
аритметичког и 
геометријског низа 

• Упознавање са 
појмовима гранична 
вредност низа и 
конвергентни низ 

• изводи једноставније доказе 
математичком индукцијом 

• препозна општи члан низа када су 
дати почетни чланови низа 
(једноставнији примери)  

• препозна аритметички низ и одреди 
везу између општeг члана, првог 
члана и диференције низа  

• израчуна збир првих n чланова 
аритметичког низа 

• препозна геометријски низ  и одреди 
везу између општeг члана и првог 
члана и количника низа  

• израчуна збир првих n чланова 
геометријског низа 

• дефинише појам граничне вредности 
низа и израчуна граничну вредност 
низа 

• наведе особине конвергентних 
низова 

• Математичка  индукција 
• Неке важније једнакости 
• Бројни низови. Особине  
• Аритметички низ. Збир првих n 

чланова аритметичког низа 
• Геометријски низ. Збир првих n 

чланова геометријског низа 
• Гранична вредност низа 
• Особине конвергентних низова 

 
 

Елементи • Упознавање са • примени каматни рачун од сто • Прост каматни рачун  
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финансијске 
математике 

основним 
елементима 
финансијске 
математике 
 

(време дато у годинама, месецима 
или данима) 

• објасни појам менице и на који 
начин се употребљава 

• примени прост каматни рачун на 
обрачунавање камате код штедних 
улога и потрошачких кредита  

• дефинише појам сложеног каматног 
рачуна  

• покаже  разлику између простог и 
сложеног каматног рачуна на датом 
примеру 

• Примена простог каматног рачуна 
(рад са меницама и са рачуном 
штедног улога, потрошачки 
кредити) 

• Појам сложеног каматног рачуна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кључни појмови садржаја: полиедри, обртна тела, скаларни, векторски и мешовити производ вектора, детерминанта, конусни пресеци, низови, гранична вредност низа, каматни 
рачун 
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МАТЕМАТИКА 
Разред:  четврти 
Годишњи фонд: 93 часа 
 

ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ  ПО ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ  

ПРОГРАМА 

Функције 

• Проширивање 
знања о особинама 
функцијама 

• Упознавање са 
појмом гранична 
вредност функције  

• дефинише функцију и врсте 
функција (1-1, НА и бијекција) 

• користи експлицитни и 
имплицитни облик функције 

• објасни и испита монотоност, 
ограниченост, парност и 
периодичност функције и одреди 
нуле функције 

• одреди инверзну функцију дате, 
једноставне функције 

• одреди сложену функцију две 
задате функције 

• нацрта и анализира елементарне 
функције 

• одреди граничну вредност 
функције 

• наброји важне лимесе 
• одреди асимптоте дате функције 

• Функције. Основне особине 
реалних функција реалне 
променњиве 

• Сложена функција 
• Инверзна функција 
• Преглед елементарних функција 

(линеарна, степена, 
експоненцијална, логаритамска, 
тригонометријске) 

• Гранична вредност 
функције.Особине  

• Број е. Важни лимеси 
• Непрекидност функције 
• Асимптоте функција. 

Хоризонтална асимптота 
• Вертикална асимптота 
• Коса асимптота 

На почетку теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе, односно 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 

o теоријска настава (93 
часа) 

 
Место реализације наставе 

o Теоријска настава се 
реализује у учионици 
или  кабинету за 
математику 

 
Препоруке за реализацију наставе 

o образложити циљ 
учења предмета, начин 
и критеријум 
оцењивања 

o неопходна предзнања 
поновити уз 
максимално 
ангажовање ученика 

o подстицати ученике на 
размишљање и 
самостално 
закључивање 

o примењивати 
разноврсне облике и 
методе рада, како би се 
подстакла активност 

Извод функције 

• Разумевање појма 
извода функције 

• Оспособљавање за 
примену извода на 
испитивање 
својстава функције 

• објасни проблем тангенте у датој 
тачки и проблем брзине 

•  дефинише извод функције 
• примени правила диференцирања 
• одреди извод сложене и инверзне 

функције 
• примени таблицу елементарних 

извода  
• одреди екстремне вредности 

помоћу извода функције 
• испита монотоност функције 

помоћу извода 
• испита и нацрта графике 

једноставнијих функција 

• Проблем тангенте и брзине 
• Дефиниција извода функције 
• Правила диференцирања (извод 

збира, производа и количника 
функција) 

• Таблица извода елементарних 
функција 

• Извод инверзне функције. Извод 
сложене функције 

• Испитивање екстремних 
вредности и монотоности 
функција помоћу извода 

• Испитивање и цртање графика 
функција 
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Интеграли 

• Стицање основних 
знања о 
интегралима 
 

• одреди примитивну функцију дате 
функције  

• примени особине неодређеног 
интеграла 

• примени метод замене 
• примени метод парцијалне 

интеграције 
• дефинише одређени интеграл 
• примени Њутн-Лајбницову 

формулу 
• примени метод замене и метод 

парцијалне интеграције код 
одређеног интеграла 

• реши једноставније 
диференцијалне једначине  

• израчуна површину равног лика 
• израчуна запремину обртног тела  
• израчуна дужину лука криве 

• Примитивна функција. 
Неодређени интеграл 

• Основне особине неодређеног 
интеграла 

• Методи интеграције. Метод 
замене 

• Метод парцијалне интеграције 
• Дефиниција одређеног интеграла 
• Особине одређеног интеграла 
• Њутн-Лајбницова формула 
• Метод замене променљиве код 

одређеног интеграла 
• Парцијална интеграција код 

одређеног интеграла 
• Израчунавање површине равног 

лика 
• Запремина обртних тела 
• Дужина лука криве 

ученика 
o инсистирати на 

прецизности, тачности, 
систематичности и 
уредности у раду 

o упућивати ученике на 
претраживање 
различитих извора и 
примену савремених 
технологија  

 
• Функције: значајније особине 

истаћи у приказу елементарних 
функција.За приказивање графика 
елементарних функција користити 
рачунар. Појам граничне вредности 
усмерити на ближе одређење појма 
непрекидности и за испитавање 
функције на крајевима домена тј. 
налажење асимптота.   
 

• Извод функције: примењујући 
знање из аналитичке геометрије о 
правој, увести ученике у област 
диференцијалног рачуна. Указати на 
примену диференцијала код 
апроксимације функција. При обради 
примене извода функције на 
испитивање и цртање графика 
функције користити једноставније 
примере (рационалне). 

• Интеграли: потребно је јасно 
истаћи да је код диференцирања дата 
функција и треба одредити њен 
извод, а у случају интеграције дат је 
извод и треба одредити функцију. 
Тежиште треба да буде на 
разумевању различитих метода 
интеграције, а не на решавању 
компликованих интеграла. 

• Праћење и вредновање 
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Праћење и вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
• активност ученика на часу; 
• усмену проверу знања; 
• писмену провера знања; 
• тестове знања. 
Оквирни број часова по темама 
• Функције (27 часова) 
• Извод функције(27 часова) 
• Интеграли (27 часова) 

За реализацију 4 писмена задатка са 
исправкама планирано  је 12 часова 

 
 
Кључни појмови садржаја: својства функција, гранична вредност функције, извод функције, интеграли. 
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РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 
 
Циљeви учења: 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  

 
 
 
Разред     први 
 
Назив и трајање модула предмета: 
 

НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула 
(часови) 

В 
Основе рачунарске технике 10 
Основе рада у рачунарском систему 8 
Примена ИКТ-а 38 
Рачунарске мреже, интернет и електронска комуникација 14 
УКУПНО: 70 
 
НАПОМЕНА:  Годишњи фонд часова  зависи од  броја наставних недеља у првом разреду који је дефинисан наставним планом  за сваки образовни профил. 
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Назив модула: ОСНОВЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНИКЕ 
Трајање модула: 10 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у стању 

да: 

ОБАВЕЗНИ И 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОГРАМА 

Стицање основних 
знања о математичко-
техничким основама 
информатике,значају и 
примени рачунара у 
информационом 
друштву, структури и 
принципу рада 
рачунара, функцији 
његових компоненти и 
утицају 
компоненти на 
перформансе рачунара 

• 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 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 

• 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 
• 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 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 
наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 
Ставове предвиђене модулом изграђивати и вредновати код 
ученика током свих облика наставе. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
• лабораторијске вежбе 

 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2  групе приликом реализације: 
• Лабораторијских вежби 

 
Место реализације наставе 
• рачунарски кабинет 

 
 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 
• Потребно је објаснити градацију "податак-информација-знање" 

и утврдити значај информатике у прикупљању и чувању 
података, трансформацији у корисну информацију и 
интеграцији у знање 

• Кодирање карактера и кодне схеме (ASCII, Unicode) могуће је 
обрадити и уз тему Текст процесор 

• За вежбање: превођења количине информација из једне мерне 
једнице 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 

• Указати на основне профилактичке мере при коришћењу 
рачунара 

• Ученици треба да упознају функционалне могућности 
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компоненти и принцип рада рачунара без упуштања у детаље 
техничке реализације (електронске схеме, конструктивни 
детаљи итд.) 

• 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 

• 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 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. Праћење остварености исхода 
2. Тестове знања 
3. Тестове практичних вештина 
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Назив модула: ОСНОВЕ РАДА У РАЧУНАРСКОМ СИСТЕМУ 
Трајање модула: 8 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити 

у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОГРАМА 

Оспособљавање ученика 
за рад у графичком 
оперативномсистему 

• 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 

• подешавање радног окружења (палете 
алатки, пречице, лењир, поглед, зум...) 

• концепти организације 
• типови датотека 
• претрага садржаја по различитим 

критеријумима 
• манипулација 
• инсталација 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 
Ставове предвиђене модулом изграђивати и вредновати код 
ученика током свих облика наставе. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
• лабораторијске вежбе 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2  групе приликом реализације: 
• Лабораторијских вежби 

Место реализације наставе 
• рачунарски кабинет 

 
Препоруке за реализацију наставе 
• Конкретне примере за вежбање прилагодити 

образовном профилу 
• При реализацији овог модула инсистирати на 

вештинама 
• При подешавању радног окружења посебну пажњу 

обратити на регионална подешавања 
• Објаснити ученицима значај хијерархијске 

организације фасцикли и докуманата 
• Код копирања, премештања, брисања, претраживања 

датотека и фасцикли користити већу добро 
организовану фасциклу са више подфасцикли и 
датотека 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. тестове практичних вештина  
2. активност на часу  
3. Електронски тест  
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Назив модула: ПРИМЕНА ИКТ-а 
Трајање модула: 38 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће 

бити у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОГРАМА 

Стицање знања, вештина и 
навика неопходних за 
успешно коришћење 
програма за обраду текста 
 
Оспособљавање ученика 
за израду презентација и 
њихово презентовање 
 
Оспособљавање ученика 
за рад са програмима за 
табеларне калкулације 
 
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 примењују 
одговарајућутехнологију 
(алате и сервисе) за 
релизацију конкретног 
задатка 
 

• одабере и примењује 
одговарајућу технологију 
(алате и сервисе) за 
релизацију 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 

• 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 
• 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, 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 
Ставове предвиђене модулом изграђивати и вредновати код 
ученика током свих облика наставе. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
• лабораторијске вежбе 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2  групе приликом реализације: 
• Лабораторијских вежби 

 
Место реализације наставе 
• рачунарски кабинет 

 
Препоруке за реализацију наставе 
• инсистирати да се ученици навикавају да поштују 

правила слепог куцања 
• ученике треба упознати са постојањем два типа  текст 

процесора – оних заснованих на језицима за 
обележавање текста (нпр. LaTeX, HTML) и WYSIWYG 
система какав ће се обрађивати у оквиру предмета 

• ученике треба упознати са постојањем текст процесора 
који омогућавају дељење докумената и заједнички рад 
на њима преко интернета (рад у облацима)ученике 
треба упознати са логичком структуром 
типичнихдокумената (молби, обавештења, итд.), 
школских реферата, семинарских и матурских радова 

• за вежбу од ученика се може тражити да 
неформатирани текст уреде по угледу на уређену 
верзију дату у формату који се не може конвертовати у 
документ текст процесора (на пример, pdf-формат или 
на папиру), користити текстове прилагођене 
образовном профилу  
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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, 

• 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 провежбају кроз домаће задатке  

• Практичну реализацију модула извести у неком од 
програма за изараду презентација (слајд, WEB или 
презентације у „облацима“ 

• Конкретне примере за вежбање прилагодити 
образовном профилу кроз корелацију са стручним 
предметима 

• При реализацији овог модула инсистирати на 
правопису и употреби одговарајућег језика тастатуре 

• Извођење наставе започети објашњењима наставника, а 
затим усмерити ученике да самостално раде 

• Резултат рада треба да буде једна комплетна 
презентација (са текстом, сликама, филмом, линковима) 
везана за образовни профил 

• Подстицати креативност код ученика Ученицима треба 
дати критеријум оцењивања презентација – које ће 
самостално радити – заснован на бодовању свих битних 
елемената презентације 

• Инсистирати на важности квалитетног презентовања 
• Последња два часа резервисати за презентацију 

ученичких радова и дискусију о њима 
• Конкретне примере за вежбање прилагодити 

образовном профилу кроз корелацију са стручним 
предметима 

• При реализацији овог модула инсистирати на 
правопису и употреби одговарајућег језика тастатуре 

• Избор функција прилагодити нивоу знања ученика и 
потребама образовног профила 

• Извођење наставе започети објашњењима наставника, а 
затим усмерити ученике да самостално раде 

• При вршењу калкулација сам процес приказати кроз 
алгоритамске шеме (улаз - процес - излаз, код 
линијских проблема, а код коришћења условних 
наредби приказати и разгранату структуру) 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
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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 

 

1. праћење остварености исхода 
2. тестове практичних вештина 
3. ·праћење индивидуалних или групнихпројеката 

 
Назив модула: ИНТЕРНЕТ И ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈА 

Трајање модула: 14часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће 

бити у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОГРАМА 

Оспособљавање ученика 
за коришћење Интернет-
сервиса, коришћење 
ресурса локалне мреже и 
упознавање са принципом 
функционисања глобалних 
мрежа 

• 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 

• 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 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 
наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 
Ставове предвиђене модулом изграђивати и вредновати код 
ученика током свих облика наставе. 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
• лабораторијске вежбе 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2  групе приликом реализације: 
• Лабораторијских вежби 

 
Место реализације наставе 
• рачунарски кабинет 
 
Препоруке за реализацију наставе 
• 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 наставе 

• преузимање датотека са веба вежбати на датотекама разних 
типова (текст, слика, клип) 

• ученицима треба објаснити како раде претраживачки 
системи и о чему треба водити рачуна да би се остварила 
ефикаснија претрага 

• израда презентације се може илустровати на примеру неке 
од обрађених тема ради утврђивања и систематизовања 
изабране теме 

• одељење се може поделити на групе које ће креирати 
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• Повезивање локалне мреже са 
глобалном мрежом (интернетом) 
 

презентације свих наставних тема које су обрађене 
• ученике упутити да коришћењем интернета дођу до 

садржаја битних за израду презентације на задату тему 
• ученицима треба дати критеријум оцењивања презентација – 

које ће самостално радити – заснован на бодовању свих 
битних елемената презентације 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. електронских тестова 
3. праћење активности на часу 

 
 
Кључни појмови садржаја: податак, информација, хардвер, софтвер, рачунарски систем, документ, датотека, фолдер, рачунарска мрежа, интернет 
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Назив предмета:                          ИСТОРИЈА 
Годишњи фонд часова:              70 
Разред:          први 
 
 
 
 
Циљеви учења: 
 

− 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.  
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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 

Српска држава и 
државност 

• Проширивање знања о настанку 
модерне српске државе и 
најважнијим одликама српске 
државности. 

• Развијање свести о значају 
средњовековне државности за 
настанак модерне српске 
државе. 

• Уочавање улоге  знаменитих 
личности у развоју српске 
државности. 

• Разумевање најзначајнијих 
идеја модерног доба и њиховог 
утицаја у процесу стварања 
српске државе. 

• Разумевање међународног 
контекста у коме настаје и 
постоји српска држава. 

 

• 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; 

• 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 

• 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 
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 

На почетку теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе, односно 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Облици наставе: 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• теоријска настава. 

 
Место реализације наставе: 
• Теоријска настава се реализује у 

учионици или одговарајућем 
кабинету. 

 
Праћење и вредновање: 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
• праћење остварености исхода 
• тестове знања. 
 
Оквирни број часова по темама: 
• Српска држава и 

државност(30часова) 
• Српски народ у југословенској 

држави(20часова) 
• Достигнућа српске културе 

(10часова) 
• Српски народ и Србија у 

савременом свету (10часова). 
 

Препоруке за реализацију наставе: 
• структура програма конципирана је 

с циљем да помогне наставнику у 
планирању непосредног рада са 
ученицима, олакшавајући му 
одређивање обима и дубине обраде 
појединих наставних садржаја, 
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1876–1878, балканским 
ратовима и Првом светском 
рату; 

• изведе закључак о значају 
уставности за развој модерног 
политичког система. 

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 НиколаПетровић, 
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...). 

• за сваку тематску целину дати су 
циљеви, исходи и садржаји, а 
исходи треба да послуже да 
наставни процес буде тако 
обликован да се наведени циљеви 
остваре, 

• садржаје треба прилагођавати 
ученицима, како би најлакше и 
најбрже достигли наведене исходе,  

• наставник има слободу да сам 
одреди распоред и динамику 
активности за сваку тему, 
уважавајући циљеве 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, 
музејске збирке), 

• у школама на наставном језику неке 
од националних мањина могу се 
обрадити и проширени наставни 
садржаји из прошлости тог народа, 

• важно је искористити велике 
могућности које историја као 
наративни предмет пружа у 
подстицању ученичке 
радозналости, која је у основи 
сваког сазнања, 

Српски народ у 
југословенској 

држави 

• Проширивање знања о 
југословенској идеји и 
носиоцима идеје стварања 
југословенске државе.  

• Разумевање међународног 
контекста у коме настаје 
југословенска држава. 

• Проширивање знања о 
одликама југословенске државе. 

• Проширивање знања о 
положају српског народа у 

• образложи најважније мотиве 
и узроке стварања 
југословенске државе; 

• уочи значај настанка 
југословенске државе за 
српски народ; 

• идентификује одлике 
југословенске државе као 
монархије и као републике; 

• разликује особености 
друштвено-политичких 

• 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). 

• наставни садржаји треба да буду 
представљени као „прича” богата 
информацијама и детаљима, не зато 
да би оптеретили памћење ученика, 
већ да би им историјски догађаји, 
појаве и процеси били предочени 
јасно, детаљно, живо и динамично,  

• посебно место у настави историје 
имају питања, како она која 
поставља наставник ученицима, 
тако и она која долазе од ученика, 
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југословенској држави. 
• Уочавање улоге  знаменитих 

личности у политичком животу 
југословенске државе. 

• Сагледавање међународног 
положаја југословенске државе. 

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. 

• Априлски рат и последице 
пораза, геноцид над 
Србима у НДХ. 

• Отпор, устанак и 
грађански рат. 

• Биланс рата и допринос 
Југославије победи 
антифашистичке 
коалиције. 

• Југославија после Другог 
светског рата: настанак 
југословенске федерације; 
политичке, економске и 
културне прилике;  односи 
са Истоком и Западом; 
улога Југославије у 
Покрету несврстаних; 
самоуправни концепт 
социјалистичког развоја, 
Устав из 1974. године и 
дезинтеграција СФРЈ; 
положај српског народа 
изван република Србије и 
Црне Горе и 
сецесионистички ратови 
1990-их, настанак нових 
држава; демографске, 
економске и културне 
последице нестанка СФРЈ; 
питање АП Косово и 
Метохија и НАТО агресија 
на СРЈ, раздвајање Србије 
и Црне Горе. 

• Најзначајније личности 
(краљ Александар I 
Карађорђевић, Никола 
Пашић, Стјепан Радић, 
Љуба Давидовић, Светозар 
Прибићевић, Антон 
Корошец, Милан 
Стојадиновић, Влатко 

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, не 
само у фази утврђивања и 
систематизације градива, већ и у 
самој обради наставних садржаја, 

• у зависности од циља који 
наставник жели да оствари, питања 
могу имати различите функције, 
као што су: фокусирање пажње на 
неки садржај или аспект, 
подстицање поређења, трагање за 
појашњењем, 

• настава би требало да помогне 
ученицима у стварању што јасније 
представе не само о томе шта се 
десило, већ и зашто се то десило и 
какве су последице из тога 
проистекле, 

• у настави треба што више 
користити различите облике 
организоване активности ученика 
(индивидуални рад, рад у пару, рад 
у групи, радионице или домаћи 
задатак),  

• 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 
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Мачек, кнез Павле 
Карађорђевић, краљ Петар 
II Карађорђевић, генерал 
Драгољуб Михаиловић, 
генерал Милан Недић, 
Анте Павелић, Јосип Броз 
Тито, Слободан 
Милошевић, Фрањо 
Туђман...). 

културе,  
• коришћење историјских карата 

изузетно је важно јер омогућавају 
ученицима да на очигледан и 
сликовит начин доживе простор на 
коме се неки од догађаја одвијао, 
помажући им да кроз време прате 
промене на одређеном простору,  

• треба искористити и утицај наставе 
историје на развијање језичке и 
говорне културе (беседништва), јер 
историјски садржаји богате и 
оплемењују језички фонд ученика, 

• у раду са ученицима неопходно је 
имати у виду интегративну 
функцију историје, која у 
образовном систему, где су знања 
подељена по наставним 
предметима, помаже ученицима да 
постигну целовито схватање о 
повезаности и условљености 
географских, економских и 
културних услова живота човека 
кроз простор и време, 

Достигнућа 
српске културе 

• Разумевање појма српског 
културног простора. 

• Развијање свести о 
вишевековном континуитету 
српске културе. 

• Сагледавање српске културе 
као дела европског културног 
наслеђа. 

• Проширивање знања о 
највишим дометима и 
представницима српске 
културе. 

• Развијање свести о значају 
образовања за општи културни 
напредак. 

• Уочавање промена у 
свакодневном животу код Срба 

• 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. 

• 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 

• пожељно је избегавати 
фрагментарно и изоловано учење 
историјских чињеница јер оно има 
најкраће трајање у памћењу и 
најслабији трансфер у стицању 
других знања и вештина, 

• у настави треба, кад год је то 
могуће, примењивати дидактички 
концепт мултиперспективности, 

• одређене теме, по могућности, 
треба реализовати са одговарајућим 
садржајима из сродних предмета. 
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кроз векове. 
 
 

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 
Шумановић, Иван 
Мештровић, Иво Андрић, 
Милош Црњански, Бојан 
Ступица, Десанка 
Максимовић, Борислав 
Пекић, Добрица Ћосић, 
Александар Петровић, 
Александар Поповић, 
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Емир Кустурица, Душан 
Ковачевић…). 

Српски народ и 
Србија у 

савременом свету 

• Разумевање политичких и 
економских односа у 
савременом свету. 

• Сагледавање међународног 
положаја Србије. 

• Проширивање знања о 
најзначајнијим међународним 
организацијама и чланству 
Србије у њима. 

• Проширивање знања о 
последицама научно-
технолошког развоја на живот 
савременог човека. 

• 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. 

• 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... 

 

 
Кључни појмови садржаја: Србија, држава, друштво, политички систем, уставност, култура, уметност, наука 
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Назив предмета:  ГЕОГРАФИЈА 

Годишњи фонд часова:  70 

Разред:  први 

Циљеви учења: 

– 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 и објашњења 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 окружењуи за активно учествовање у заштити, обнови и унапређивању животне 

средине. 
 

ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И 
ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ  

ПРОГРАМА 

У
во

д 

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

 
• Уочавање и 

схватање 
корелативних 
односа између 
географије и 
других природних 
и друштвених 
наука 

• дефинише  предмет изучавања, значај, развој и место  географије у 
систему наука 

• разликује природне и друштвене елементе географског простора и 
схвата  њихове узајамне  узрочно-последичне везе и односе  

• одреди  место географије у систему  наука  
• препозна значај и практичну примену географских сазнања 

• Предмет проучавања, 
подела и значај   

• Место  географије у 
систему наука 

На почетку теме ученике треба 
упознати са циљевима и исходима 
наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
 
Облици наставе 
   Предмет се реализује кроз следеће 

облике наставе: 
    теоријска настава (70 часова) 
 
Место реализације наставе 
   Теоријска настава се реализује у  

учионици 
 

 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018/19. – 2021/22.  -  Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд 

275 
 

С
ав

ре
м

ен
ек

ом
по

не
нт

е 
ге

ог
ра

ф
ск

ог
 п

ол
ож

ај
а 

С
рб

иј
е 

• Проширивање 
знања о положају, 
месту и улози  
Србије на 
Балканском 
полуострву и 
југоисточној 
Европи 

 
• Уочавање  општих 

географских 
карактеристика, 
сагледавањем 
сложених    
друштвено - 
економских 
процеса и промена 
у  jугоисточној 
Европи, на 
Балканском  
полуострву и у 
нашој држави 

 
 

• дефинише појам и функције државних граница, разуме државно 
уређење Србије и познаје  државна обележја: грб, заставу, химну 

• лоцира 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  

• дефинише појам географски положај и  наведе његову поделу 
• одреди  укупан географски положај  Србије (повољан, неповољан),  

анализом  својстава  чинилаца који га формирају: апсолутни и 
релативни положај 

• дискутује о предностима и недостацима географског положаја Србије 
 
 
 
 
 

• Површина, границе, 
државно уређење и 
државна обележја Србије 

• Регионалне географске 
компоненте у светлу 
савремених процеса на 
Балканском полуострву и 
југоисточној Европи 

• Компоненте географског 
положаја Србије 

 

Препоруке за реализацију наставе 
• коришћење савремених 

електронских помагала 
• аналогних и  дигиталних 

географских карата различитог 
размера и садржаја 

• коришћење информација са 
Интернета  

• коришћење интерактивних метода 
рада 

• коришћење основне  литературе уз 
употребу савремених технологија 
за презентовање 

• коришћење географских и 
историјских карата општих и 
тематских 

• коришћење писаних извора 
информација (књиге, статистички 
подаци, часописи...) 

 
Праћење и вредновање 
   Вредновање остварености исхода 

треба вршити кроз: 
• праћење остварености исхода 
• тестовe  знања 
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• Стицање нових и 
продубљених 
знања о природи 
Србије и њеном 
утицају  на живот и 
привредне 
делатности људи 

 
• Сагледавање 

физичко-
географских 
компонената 
простора Србије и 
разумевање  
њиховог значаја  за 
живот људи и 
могућности развоја 
привреде 

 

• одреди у геолошком саставу Србије заступљеност стена различите 
старости, састава и порекла, значајних за појаву руда и минерала 

• лоцира у оквиру геотектонске структуре Србије велике 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 

• кратко опише постанак Панонског басена, одвоји панонску Србију: 
Панонску низију и јужни обод Панонског басена са прегледом 
главних елемената рељефа  

• одреди планинску област и направи картографски преглед громадних, 
карпатско-балканских, динарских планина и већих котлина  

• објасни елементе и факторе климе, разликује климатске типове у 
Србији и њихове одлике 

• направи преглед водног богатства Србије: одреди на карти развођа 
сливова, лоцира транзитне и домицилне реке, објасни постанак, 
поделу и значај језера и термоминералних вода  

• закључује о економском значају вода за снабдевање насеља, 
наводњавање тла, производњу хидроенергије, пловидбу, рибарство и 
туризам 

• дискутује о загађивачима, последицама и мерама заштите 
• дефинише појам земљиште (тло), одреди типове тла на простору 

Србије, њихов састав и карактер 
• познаје утицај физичко-географских фактора на формирање типова 

вегетације и разноврсност животињског света панонске  и планинске 
области Србије 

• дефинише: појам природна средина, предмет проучавања заштите 
природе, значај заштите и унапређивања природе 

• 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 

• Разликује заштићена природна добра у Србији: Голија, Фрушка гора, 
Ђердап, Тара и др. 

• Геолошки састав и 
постанак основних 
геотектонских целина 

• Панонска Србија и јужни 
обод  Панонског басена 

• 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  

 

Оквирни број часова по темама 
• Увод  (3 часа) 
• Савремене компоненте 

географског положаја Србије 
(5часова) 

• Природни ресурси Србије и њихов 
економско географски значај                 
(12 часова) 

• Становништво Србије 
(9 часова) 
• Насеља Србије (8 часова) 
• Привреда Србије(12  часова) 
• Регионалне целине Србије 
(12 часова) 
• Србија и савремени процеси у 

Европи и  Свету (9 часова) 
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• Проширивање 

знања о 
демографском 
развоју и 
распореду 
становништва у 
Србији  

 
• Уочавање 

демографскихпроб
лема и могућности 
њиховог 
превазилажења за 
свеукупни 
друштвено-
економски 
развитак наше 
земље 

 
• Формирање свести 

онеговању 
националног и 
културног 
идентитета 

 

• опише антропогеографска обележја и  историјско-географски 
континуитет 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; 
објашњава их, 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  
• дефинише појам дијаспоре 
• лоцира подручја на којима живи српско становништво у непосредном 

и ширем окружењу (Мађарска, Румунија, Македонија, Албанија, Црна 
Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија) 

• разликује компактну и појединачну насељеност српског становништва  
у подручјима непосредног и ширег окружења 

• објасни основне  карктеристике  становништва Републике Српске 
• лоцира аутохтоне српске територије (северни делови Далмације, Лика, 

Кордун, Банија, Славонија и Барања) 
• објасни радне миграције у европске 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 
• објасни однос и везе дијаспоре и Србије 

• 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 
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• Проширивање 
знања о насељима 
и факторима 
њиховог развоја 

 
• Разумевање 

вредности 
сопственог 
културног наслеђа 
и повезаности са 
другим културама 
и традицијама 

 
• Развијање свести о 

вредности и 
значају 
антропогених 
културних добара 

 
• Уочавање 

трансформације 
насеља и њихових 
мрежа и система 

• дефинише појам насеља 
• објасни  постанак, развој и размештај насеља Србије 
• наведе факторе развоја и трансформације насеља и њихових мрежа и 

система 
• лоцира градске центре Србије 
• образложи  улогу градских центара у регионалној организа-цији 

Србије 
• лоцира осовине (појасеве) развоја Србије: Дунавско-савска, Велико-

моравска и Јужно-моравска 
• разликује врсте, функције и типове насеља 
• опише карактеристике урбаних целина 
• разликује  значење појмова урбанизација, деаграризација, 

индустријализација и терцијаризација 
• именује антропогена културна добра и објасни њихову заштиту 

• 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 
организа-цији Србије 

• Осовине (појасеви) развоја 
Србије: Дунавско-савска, 
Велико-моравска и Јужно-
моравска 

• Антропогена културна 
добра и њихова заштита 
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П
ри

вр
ед

а 
С

рб
иј

е 

 Проширивање и 
продубљивање 
знања о привреди 
Србије и њеним 
основним 
карактеристикама 

 
 Сагледавање 

потенцијала и  
могућности Србије 
за њену 
конкурентност у 
светској привреди 

• анализира утицај природних и 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 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 
 

• 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 

 

 

 • дефинише појмове: трговина, трговински и платни биланс и одреди 
значај трговине  

• анализира утицај природних и друштвених фактора на развој туризма, 
дефинише и наведе поделу туризма 
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Ре
ги

он
ал

не
 ц
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ин

е 
С

рб
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 Стицање и 
проширивање 
географских знања 
орегионалним 
целинама Србије и 
сагледавање 
њихових 
специфичности  

• 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 

• идентификује 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 

• потврди на карти Србије границе Косова и Метохије и дискутује о 
његовим природним и друштвеним одликама 

• Војводина 
• Шумадија и Поморавље 

(западно и велико) 
• Западна Србија 
• Старовлашко-рашка висија 
• Источна Србија 
• Јужно Поморавље 
• Косово и Метохија 

С
рб

иј
а 

и 
са

вр
ем

ен
и 

пр
оц

ес
и 

у 
Е

вр
оп

и 
и 

С
ве

ту
 

 Стицање знања о 
савременим 
политичким  и 
економским 
процесима  у 
Европи и свету као 
услова напретка 
свих земаља и 
народа  

 
 Стварање реалне 

слике о Србији у 
светским размерама 
и савременим 
међународним 
процесима 

 

• 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 

• лоцира на карти Европе земље чланице ЕУ, 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: (CEFTA, EFTA, NAFTA, OECD, OPEK, APEK, G8, 
BRIK...) 

• 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 привженост Србије УН 

• дефинише појам глобализације и разликује одлике политичке, 
територијалане, економске, културне и другe видовe 
глобализације.Објасни приоритете Србије у погледу процеса 
глобализације 

• 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 

Кључне речи садржаја: Србија, природни ресурси, популациона политика, национални идентитет, глобализација. 
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Назив предмета                               ХЕМИЈА 
 

Годишњи фонд часова: 70 часова 
Разред: први 
 
 
Циљеви учења 

− Развој функционалног система хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета; 
− Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене; 
− Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању; 
− Развој хемијске функционалне писмености; 
− Препознавање, разумевање и примена хемијских знања у свакодневном животу и професионалном раду; 
− Разумевање корисности од хемијске производње и за одабрану струку; 
− Развој способности за сагледавање потенцијалних ризика, могућности превенције и мера заштите при хемијским незгодама у свакодневном 

животу и професионалном раду; 
− Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и у професионалном раду;  
− Развој комуникативности и спремности за сарадњу и тимски рад; 
− Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу; 
− Развој свести о сопственим знањима и потреби за даљим професионалним напредовањем. 

 

ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ  

ПРОГРАМА 

     
С

тр
ук

ту
ра

 с
уп

ст
ан

ци
 

     

• Разумевање концепта о 
корпускуларној грађи 
супстанци 

• Разумевање односа између 
структуре супстанци и 
њихових својстава 

• Разумевање утицаја 
међумолекулских сила на 
физичка својства супстанци 

• објасни електронеутралност атома 
• објасни појам  изотопа и примену изотопа  
• разликује атом од јона 
• напише симболе елемената и формуле 

једињења 
• објасни да су електрони у електронском 

омотачу распоређени према принципу 
мимимума енергије 

• одреди број валентних електрона 
• објасни узрок хемијског везивања атома и 

типове хемијских веза 
• разликује јонску везу од ковалентне везе 
• разликује неполарну од поларне 

ковалентне везе 
• објасни да својства хемијских једињења 

зависе од  типа хемијске везе 
 

• Грађа атома, атомски и масени 
број 

• Хемијски симболи и формуле  
• Структура електронског омотача 
• Релативна атомска и молекулска 

маса 
• Јонска веза 
• Ковалентна веза 
• Метална веза 
• Кристали:атомски,  јонски и 

молекулски 
• Количина супстанце и моларна 

маса 
 
 
Демонстрациони огледи: 

• реактивност елемената 1. групе 
ПСЕ 

•  бојење пламена 

На почетку теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе, односно 
учења, планом рада и начином оцењивања. 
 
Облици наставе 
 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 
• теоријска настава  
• демонстрациони огледи 

 
 
Место реализације наставе 
 
Теоријска настава се реализује у 

• одговарајућем кабинету 
• специјализованој учионици 
• учионици 
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 • дефинише појам  релативне атомске масе 
и појам релативне молекулске масе 

• објасни појам количине супстанце и 
повезаност  количине супстанце са масом  
супстанце 

• објасни  квантитативно значење симбола 
и формула 

 

• упоређивање реактивности 
елемената 17. групе ПСЕ 

• сублимација јода 
 

Препоруке за реализацију наставе 
 
• неопходна предзнања поновити уз 
максимално ангажовање ученика 
• ново градиво обрадити увођењем што 
више примера из реалног живота и 
подстицати ученике на размишљање и 
самостално закључивање 
• у настави се  изводе сви предвиђени 
демонстрациони огледи, како би ученици 
разумели значај хемијског експеримента 
као примарног извора знања и основног 
метода сазнавања у хемији 
• наставник бира примере и 
демонстрационе огледе у складу са 
потребама струке 
• прилагодити разматрање квантитативног 
аспекта хемијских реакција потребама 
образовног профила 
• упућивати ученике на претраживање 
различитих извора,  применом савремених 
технологија за  прикупљање хемијских 
података 
• указивати на корисност и штетност 
хемијских производа по здравље људи 
- указивати  на повезаност хемије са 
техничко-технолошким, социо-економским 
и друштвеним наукама 
 

Д
ис

пе
рз

ни
 с

ис
те

м
и 

• Развој концепта о 
корпускуларној грађи 
супстанце на основу 
разумевања односа 
компоненти у дисперзном 
систему 

• Разумевање односа између 
квалитативног састава 
дисперзног система и 
његових својстава 

• Разумевање односа између 
квантитативног састава 
дисперзног система и 
његових својстава 

• Сагледавање значаја примене 
дисперзних система у 
свакодневном животу и 
професионалном  раду 

• објасни да су дисперзни системи смеше 
више чистих супстанци 

• разликује дисперзну фазу и дисперзно 
средство 

• објасни појам хомогене смеше 
• објасни појам и наведе примену аеросола, 

суспензија, емулзија и колоида 
• објасни утицај температуре на 

растворљивост супстанци 
• израчуна масени процентни садржај  

раствора 
• објасни појам количинске  концентрације  

раствора 
 

• 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) 
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• Разумевање  концепта 
одржања материје кроз 
принципе одржања масе и 
енергије 

• Развој концепта о 
корпускуларној грађи 
супстанце на основу 
разумевања хемијских 
реакција 

 

• објасни да хемијска промена значи 
настајање нових супстанци, раскидањем 
старих и стварањем нових хемијских веза 

• разликује реакције синтезе и анализе  
• напише једначине за хемијске реакције 
• примени знања из стехиометријског 

израчунавања на хемијским једначинама 
• објасни да су неке реакције егзотермне а 

неке ендотермне у размени енергије са 
околином 

• наведе факторе који утичу на брзину 
хемијске реакције  

• објасни појам  хемијске равнотеже  
• разликује коначне  и равнотежне  хемијске 

реакције 
• илуструје примерима значај хемијске 

равнотеже за процесе  из свакодневног 
живота 

• прикаже  електролитичку дисоцијацију 
киселина, база и соли  хемијским 
једначинама 

• разликује  киселу, базну и неутралну 
средину на основу рH вредности раствора 

• објасни појам електролита   
• објасни појам јаких и слабих електролита 
• објасни напонски низ елемената 
• објасни  процесе оксидације и редукције као 

отпуштања и примања електрона 
• објасни да је у оксидо-редукционим 

реакцијама број отпуштених електрона 
једнак броју примљених електрона 

• 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 
• Оксидо-редукциони  процеси  
• Електролиза  
• Корозија 

 
 

Демонстрациони огледи: 
 
кретање честица као услов за 
хемијску реакцију 
(реакција између гасовитог 
амонијака и гасовитог 
хлороводоника) 
 
 

Оцењивање 
 

Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
 

• усмену проверу знања 
• писану проверу знања 

 
 
Број часова по темама 
 
• Структура супстанци (10 часова) 
• Дисперзни системи (10 часова) 
• Хемијске реакције (16 часова) 
• Хемија елемената и једињења (32 

часа) 
• Хемијски аспекти загађивања 

животне средине (2 часа) 
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 • објасни шта је оксидациони број и како се 
одређује оксидациони број атома у молекулу 

• објасни да се при оксидацији оксидациони 
број повећава, а при редукцији оксидациони 
број смањује 

• одреди оксидационо и редукционо средство 
на основу хемијске једначине 

• објасни  појам електролизе  
• објасни  појам корозије 
• наведе поступке  заштите  од корозије 
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• Разумевање односа структуре 
супстанци и њихових 
својстава 

• Сагледавање значаја примене 
елемената и једињења у 
професионалном раду и 
свакодневном животу   

• Разумевање значаја и 
примене елемената, једињења 
и легура у техничко-
технолошким процесима 

• објашњава периодичну промену својстава 
елемената у ПСЕ 

• разликује метале, неметале и металоиде 
• објасни стабилност атома племенитих 

гасова 
• описује  карактеристична својства 

неметала: водоника, кисеоника, азота, 
угљеника, силицијума, фосфора, сумпора, 
хлора и њихових важнијих једињења, као и 
њихов утицај на живи свет 

• описује карактеристична својства метала: 
натријума, калијума, магнезијума, 
калцијума, алуминијума и олова и њихових 
важнијих једињења, као и њихов утицај на 
живи свет 

• наведе општа својства прелазних метала и 
њихових једињења и њихову примену у 
струци 

• описује својства атома угљеника у 
органским молекулима 
 

• Стабилност атома племенитих 
гасова 

• Упоредни преглед  и 
општaсвојства елемената 17, 16, 
15, 14.  и 13.   групе ПСЕ  

• Упоредни преглед и  општа 
својства елемената 1. и 2. групе 
ПСЕ 

• Опште карактеристике 
прелазних елемената и њихова 
практична примена 

• Својства атома угљеника 
• Класификације органских 

једињења 
• Типови органских реакција 
• Основне класе органских 

једињења 
• Биолошки важна органска 

једињења (угљени хидрати, 
масти, протеини)  

 
Демонстрациони огледи: 
• реакција магнезијума и 

алуминијума  са сирћетном 
киселином 

• дејство сирћетне киселине на 
предмете од бакра 

• припремање пенушавих 
освежавајућих пића 

• доказивање скроба раствором 
јода 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• познаје класификацију органских једињења 
(према структури и врсти хемијских веза) 

• објашњава како хемијска својства зависе од 
природе хемијске везе 

• објашњава хемијска својства органских 
једињења која имају примену у струци и 
свакодневном животу 
 

• растварање скроба у топлој и 
хладној води 

• згрушавање протеина 
лимунском киселином 
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• Развој одговорног става 

према коришћењу 
супстанци у свакодневном 
животу и професионалном 
раду 

• Разумевање и просуђивање 
начина одлагања и 
уништавања хемијских 
загађивача животне средине 

• објасни штетно дејство неких супстанци на 
животну средину и здравље људи 

• наводи најчешће изворе загађивања 
атмосфере, воде и тла 

• објасни значај пречишћавања воде и ваздуха 
• објасни значај правилног одлагања 

секундарних сировина 

• Загађивање атмосфере, воде и 
тла 

• Извори загађивања 
• Пречишћавање воде и ваздуха 
• Заштита и одлагање секундарних 

сировина 

Кључни појмови садржаја: структура супстанце, раствори, хемијске реакције, својства неорганских и органских једињења и хемијски аспекти загађивања животне средине 
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 БИОЛОГИЈА 
Годишњи фонд часова: 70 
Разред: први 

Циљеви учења: 

− Проширивање знања о нивоима организације биолошких система, грађом и функцијом ћелије, током и значајем ћелијских деоба; 
− Разумевање физиолошких процеса у људском организму; 
− Упознавање са основним фазама  развићачовека;  
− Разумевање основних принципа наслеђивања особина; 
− Разумевање проблема везаних за период одрастања и облике ризичног понашања и схватање улоге и значаја породице. 

  

ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ   
ПО ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ  

ПРОГРАМА 
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• Упознавање са 
предметом и значајем 
цитологије као 
научне дисциплине 

• Проширивање знања 
о особинама живих 
бића и нивоима 
организације 
биолошких система 

• Упознавање са 
хемијским саставом 
ћелије, грађом и 
функцијом 

• Схаватање  значаја 
фотосинтезе и 
ћелијског дисања 

• Разумевање процеса 
који се одигравају 
током ћелијског 
циклуса  

• Разумевање тока и 
значаја ћелијских 
деоба  

 

• 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 

 

• 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 

На почетку теме ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе, односно  учења, планом 
рада и начинима евидентирања и оцењивања. 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз комбинацију 
различитих облика наставног рада и врста 
наставе (дидактичких модела). 
 
Место реализације наставе 
Кабинет за биологију, биолошка радионица, 
универзална учионица, адекватни објекти 
изван школског  комплекса. 

 
Праћење и вредновање 
Евидентирање и оцењивање ученика (путем 
усмене и писане провере знања, тестирања, 
израде презентација и пројеката, организовања 
и учествовања у дебатама). 
 
Oквирни број часова по темама 
• биологија ћелије (7часова) 
• основи физиологије човека (30часова) 
• биологија развића човека(12часова) 
• наслеђивање биолошких особина (12часова) 
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• Разумевање 
физиолошких 
процеса у људском 
организму 
 

• 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  
• 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  
•  објасни улогу органа за размножавање 
 

• Нервни систем 
• 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 

• полно и репродуктивно здравље(9часова) 
 
 
 

Препоруке за реализацију наставе 
• поштовање свих дидактичких принципа 
• применa природних наставних средстава, 

реализација теренске наставе, реализација 
биолошких  наставних екскурзија 

• комбиновање различитих дидактичких 
модела (проблемска, тимска настава 
биологије) 

• реализација самосталних ученичких радова 
(есеји, презентације, реферати, пројекти, 
дебате) 
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• Упознавање са 
основним фазама  
развића човека 

• Разумевање процеса 
полног сазревања 

 

• 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 

од рођења до пубертета 
• објасни полно сазревање  
 

• Стварање и сазревање полних 
ћелија 

• Оплођење 
• Интраутерино развиће 
• Рађање и детињство 
• Полно сазревање 
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• Разумевање основних 
принципа 
наслеђивања особина  

 

• 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 њихове 

узроке 
 

• 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 

тестирање 
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• Разумевање 
проблема везаних за 
период одрастања 

• Схватања улоге и 
значаја породице 

• Разумевање 
проблема повезаних 
са ризичним 
понашањем 

• препозна проблеме везане за период 
одрастања 

• објасни значај породице 
• опише биолошку функцију породице 
• дефинише појам „планирање породице“ 
• наведе облике заштите од нежељене трудноће 
• објасни штетност абортуса по здравље жене 
• наведе облике ризичног понашања, најчешће 

полно преносиве болести  и болести 
зависности 

 

• Појам и дефиниција здравља 
• Проблеми везани за период 

адолесценције 
• Планирање породице 
• Заштита од полних болести 
• Болести зависности  
 
 

 

 
 
Кључни појмови садржаја: особине живих бића, неурохуморална регулација виталних функција, развиће, мутације, наслеђивање особина, породица, ризично понашање 
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Назив предмета: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Годишњи фонд часова: 34 часа 

Разред: Други 

Циљеви учења: 

- 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, културном и одговорном начину живљења и да прате дешавања у 
уметности и култури.  

 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И 
ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ  
ПРОГРАМА 

Композиција 

• Упознавање са 
улогом визуелне 
уметности у 
друштву; 

• Унапређивање 
визуелног опажања, 
естетских 
критеријума и 
визуелне 
комуникације; 

• Формирање 
толерантног става 
према разликама у 
индивидуалном 
опажању, тумачењу 
и доживљају 
опаженог. 

 

• разматра повезаност визуелне 
уметности и друштва 

• 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 

 

• Улога визуелне уметности 
кроз периоде и епохе. 
Визуелна уметност у 
савременом друштву; 

• Медији визуелних уметности, 
материјал, 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 
индивидуалном доживљају 
уметничког дела. 

 
Препоруке за реализацију наставе 

• Наставник планира број часова 
за сваку тему. Треба 
предвидети и могућност да се 
ученици дуже задрже на теми 
која их нарочито интересује;  

• На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима учења, планом рада 
и начинима оцењивања. По 
завршетку теме изложити 
радове свих ученика ради 
процене и самопроцене и 
разговарати о начину на који 
су учили, као и о могућој 
примени наученог; 

• Предложени садржаји су 
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Дизајн 

• Стицање основних 
знања о развоју 
дизајна, 
уметничким 
занимањима и 
занимањима која су 
непосредно 
повезана са 
дизајном; 

• Оспособљавање за 
коришћење 
различитих 
информација као 
подстицај за 
стваралачки рад; 

• Развијање 
креативности. 

• 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 и/или 
материјалу  

• користи различите 
информације као подстицај за 
стваралачки рад 

• 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.  

полазна тачка за разговор, који 
наставник може да допуни 
другим садржајима, при чему 
треба имати у виду следеће: а) 
интересовања ученика; б) 
знања која су примењива у 
свакодневном животу и 
будућем занимању и в) 
садржаји и начин учења 
садржаја су везани за 
активности ученика које воде 
ка развијању креативности; 

• Наставник припрема визуелне 
примере и презентације. 
Ученици могу да праве 
презентације у апликативном 
програму или на други начин; 
самостално, у пару или тиму. 
Наставник поставља 
критеријуме за израду 
презентације (садржај, однос 
слике и текста...); 

• Исходи су дефинисани тако да 
сви ученици могу да их 
остваре у мањој или већој 
мери.  

 
Праћење и вредновање 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 

• праћење остварености исхода 
• процену и самопроцену радова 
• разговор 
• презентацију 

 

Простор 

• Упознавање са 
врстама простора, 
елементима 
амбијента и 
значајем 
обликовања 
простора; 

• Развијање опажања, 
креативности, 
радозналости  и 
естетских 
критеријума; 

• Формирање 
позитивног става 
према естетичким 
вредностима у 
ужем и ширем 
окружењу. 

• 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 и/или 
материјалу и техници 

 
 

• 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 или величине 
простора на сцени постигнута 
помоћу кулиса, слике, 
огледала, светла...). 
Перспектива; 

• Виртуелни простор (екран, 3Д 
филмови, холограми...). 
 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018/19. – 2021/22.  -  Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд 

292 
 

Култура и 
уметничко 
наслеђе 

• Упознавање са 
значајем визуелне 
уметности за 
савремено друштво 
и најзначајнијим 
националним и 
светским 
уметничким делима 
и споменицима 
културе; 

• Развијање опажања, 
естетских 
критеријума, 
критичког 
мишљења и 
радозналости; 

• Мотивисање 
ученика да прате 
дешавања у култури 
и уметности. 

• разматра значај визуелне 
уметности и културе у 
савременом друштву 

• прави, самостално или у 
сарадњи са другима, 
презентације о одабраним 
уметничким делима, 
уметницима или споменицима 
културе 

• користи уметничка дела као 
подстицај за стваралачки рад 

• предложи посету актуелном 
догађају културе или 
виртуелном 
музеју/галерији/локалитету  

• Значај визуелне културе и 
уметности за лични развој, 
комуникацију, будуће 
занимање, национални 
идентитет, развој туризма, 
привреду и одрживи развој 
(нарочито за смањење 
сиромаштва); 

• Најзначајнија дела светске и 
националне уметничке 
баштине; 

• Начин информисања о 
дешавањима у култури и 
уметности. 

 

 
 
Кључни појмови садржаја:кoмпозиција, дизајн, простор, култура и наслеђе 
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Назив предмета:   СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА  

Годишњи фонд часова:  68   

  

Разред:    трећи 

  

Циљеви учења:  

- Оспособљава ученика за живот у друштву изложеном сталним променама и изазовима које доноси развој савременог 
друштва 

- Развијају способност, код ученика, за улогу одговорног грађанина, за живот  у демократски уређеном и хуманом 
друштву; 

- Унапреде ученичке  способности за све облике комуникације, дијалога и исказивања аргументованог става; 
 

ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ   

ПО ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА 
ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊЕ  
ПРОГРАМА 

Структура и 
организација 
друштва 

• Упознавање са функционисањем, 
структуром и организацијом друштва 

• схвати структуру и организацију друштва 
• објасни улогу друштвених група с 

посебним освртом на брак и породицу 
• схвати друштвену поделу рада 
• објасни узроке друштвеног раслојавања 
• наведе друштвене установе и друштвене 

организације и направи разлику између 
њих 

• разликује особености сеоског и градског 
становништва 

• Појам и елементи 
друштва 

• Друштвене групе 
• Брак и породица 
• Друштвена подела рада 
• Друштвено 

раслојавање 
• Друштвене установе и 

организације 
• Насеља и 

становништво 

• На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
• теоријска настава (68 

часова) 
 
Место реализације 
наставе 
• Настава се реализује у 

учионици 
Препоруке за реализацију 
наставе 
• Користити актуелне 

Држава и политика • Упознавање са политиком као 
вештином управљања друштвом 

• Оспособљавање за демократско 
мишљење 

• Упознавање са функционисањем 
државних институција и органа власти  

• опише улогу политике у друштву 
• објасни појам, развој и облике суверености 

и демократије 
• разликује законодавну, извршну и судску 

власт 
• разликује удружења грађана и политичке 

партије 
• препозна идеолошке разлике партија и 

• Политика - вештина 
управљања друштвом 

• Појам и развој 
демократије 

• Конститутивни 
елементи државе 

• Подела власти 
• Oрганизације грађана 
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поделу на левицу, десницу и центар 
• схвати изборни поступак и конституисање 

скупшине и владе 
• разликује државне органе власти 
• разликује аутономију и локалну 

самоуправу 
• разуме функционисање локалне 

самоуправе 

• Политичке партије 
• Избори 
• Скупштина 
• Државни органи власти 
• Аутономија 
• Локална самоуправа 

примере из штампе и 
других медија 
релевантне за предмет 

• Користити Устав и 
релевантне законе у 
зависности од садржаја 
који се обрађује 

 
Праћење и вреновање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
• праћење остварености 

исхода 
• тестове знања 
• тестове практичних 

вештина 
 
 
Оквирни број часова по 
темама 
• Структура и 

организација друштва 
(16часова) 

• Држава и политика 
(18часова) 

• Устав и правна држава 
(8 часова) 

• Људска права и слободе 
(6 часова) 

• Култура и друштво (14 
часова) 

• Друштвене промене и 
развој друштва (6 
часова) 

Устав и правна 
држава 
 

• Упознавање са Уставом Републике 
Србије,  његовим историјским 
претечама и правосудним системом 
Републике Србије 

• 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 

• Значење појма устав 
• Историјски развој 

уставности 
• Уставност и законитост 
• Владавина права – 

правна држава 
• Устав Републике 

Србије 
• Правосудни систем 

Републике Србије 
(судова и 
тужилаштава) 
 

Људска права и 
слободе 

• Богаћење знања о људским правима и 
слободама и о улози појединца у 
друштвеном и политичком животу 

• схвати људска права и слободе и свој 
положај у друштву 

• зна на који начин се штите права и слободе 
грађана 

• 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 
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Култура и друштво • Развијање знања о културним 
тековинама 

• 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 

• Појам културе и 
цивилизације 

• Религија 
• Настанак религијског 

мишљења 
• Монотеистичке 

религије 
• Хришћанство 
• Обичај и морал 
• Уметност 
• Масовна култура 

 

Друштвене промене 
и развој друштва 

• Оспособљавање за живот у друштву 
изложеном сталним променама и 
изазовима које доноси развој 
савременог друштва 

• Стицање знања о хоризонталној и 
вертикалној покретљивости друштва и  

• идентификује друштвене промене 
• зна основне карактеристике хоризонталне 

и вертикалне покретљивости 
• препозна друштвени развој 
• формира став према савременим 

тенденцијама у развоју глобалног друштва 

• Појам и врсте 
друштвених промена 

• Друштвена 
покретљивост 

• Друштвени развој 

 
 
Кључни појмови садржаја друштвени односи, друштвене групе, религија, продица, морал, друштво, политика 
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Б: ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 
 

 

Назив предмета: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Годишњи фонд часова: 35 

Разред: први 

Циљеви учења: 

− 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.  

  

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ 

ПО ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРОГРАМА 
 
 
ЈА, МИ  И  ДРУГИ 
 

 
 
• Подстицање ученика на 

међусобно упознавање  
 
• Подстицање ученика да 

сагледају међусобне 
сличности и разлике  и 
уваже их 

 
• Развој негативног става 

према било ком облику 
дискриминације  

 
 
 

 
• Анализира своје особине и  да их  

представи  другима 
 
• Препозна, анализира   сличности и 

разлике       унутар групе 
 
• Прихвати  друге  ученике и уважи 

њихову различитост 
 
• Препозна предрасуде,стереотипе, 
дискриминацију,нетолеранцију по 
различитим основама  
 
• Сагледа могуће последице 

нетолеранције, 
дискриминације,стереотипа, 
предрасуда и начине  

 

 
• Лични идентитет 
• Откривање и уважавање 

разлика 
• Групна припадност 
• Стeреотипи и предрасуде 
• Толеранција и 

дискриминација 
 

• На почетку теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• теоријска настава  
 
Подела одељења на групе 
• Одељење се не дели на групе  

 
Место реализације наставе 
• Настава се реализује у учионици 

 
Препоруке за реализацију наставе 
• Активности на првим часовима 
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КОМУНИКАЦИЈА   
У  ГРУПИ 
 

 
• Оспособљавање ученика за 

комуникацију у групи 

• Искаже,образложи и брани 
мишљење аргументима 

• Активно слуша 
• Дебатује и дискутује  на 

неугрожавајући начин, уважавајући 
мишљење других 

• Објасни  разлику између дијалога и 
дебате 

 
• Објасни разлоге и начине настанка 

гласина у свакодневној комуникацији 
и објасни  последице које изазивају  
гласине 

 

 
• Самопоуздано реаговање 
• Гласине 
• Неслушање,активно 

слушање 
• Неоптужујуће поруке 
• Изражавање  мишљења 
• Вођење дебате и дијалога  
 
 
 
 

треба тако организовати да се 
обезбеди међусобно упознавање 
ученика, упознавање ученика са 
циљевима и наставним садржајима 
предмета, али и тако да наставник 
добије почетни увид у то са каквим 
знањима, ставовима и вештинама 
из области грађанског васпитања 
група располаже с обзиром да нису 
сви ученици у основној школи 
похађали наставу грађанског 
васпитања у истој мери. 

• Реализација програма треба да се 
одвија у складу са принципима 
активне, проблемске и 
истраживачке наставе са сталним 
рефлексијама на одговарајуће 
појаве из друштвеног контекста 
прошлости и садашњости. 

• Квалитет наставе се обезбеђује  
усаглашавањем садржаја са 
одговарајућим методичким 
активностима  и сталном разменом 
информација унутар групе. 

• Добар индикатор успешне наставе 
је способност ученика да 
адекватно примењују стечена 
знања и вештине и да у пракси 
изражавају ставове и вредности  
демократског друштва.  

• Наставник треба да пружи 
неопходну помоћ и подршку 
ученицима у припреми и 
реализацији активности,а заједно 
са групом  да обезбеди повратну 
информацију о њеној успешности. 

• У реализацији овог програма 
наставник је извор знања, 
организатор и водитељ ученичких 
активности и особа која даје 
повратну информацију. 

 
ОДНОСИ  У  ГРУПИ/ 
ЗАЈЕДНИЦИ 
 
 
 

 
• Оспособљавање 

ученика за рад у 
групи/тиму и 
међусобну сарадњу 

 
 
 
 
 
 
 

• Подстицање ученика 
да сукобе  решавају на 
конструктиван начин и 
избегавју сукобе 

 
 
 
 
 
 
 
 

• 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 

• 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 
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• Оспособљавање 
ученика да препознају 
примере насиље у 
својој средини  и 
преузму одговорност 
за сопствено понашање 
у таквој ситуацији 

 
 
 
 
 
 
 

• 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 

 

 
• Посредовање  
• Насиље у  околини 
• Вршњачко насиље  
• Насиље у школи.  
• Постизање мира  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Повратна информација је од 
великог значаја не само за процес 
стицања сазнања,  већ и за 
подстицање самопоуздања, учешћа 
у раду групе и  мотивације за 
предмет 

• За успешно реализовање наставе 
број ученика у групи не би требала 
да буде већа од 25 ученика. 
Оптималан број ученика је 15-20 
ученика 

Праћење и вредновање 
Вредновање се вршити кроз 
праћење остварености исхода 
Оквирни број часова по темама 
• Ја, ми и други (7 часова) 
• Комуникација у групи (10часова) 
• Односи у групи/заједници (18 

часова) 

Кључни појмови садржаја:идентитет, стереотипи и предрасуде, толеранција и дискриминација, комуникација, насиље, жртва, одговорност 
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Назив предмета: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Годишњи фонд часова: 34 

Разред: други 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању 
да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ   
ПО ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРОГРАМА 

 
ПРАВА   И  
ОДГОВОРНОСТИ 
 
 

 
• Упознавање 

ученика са 
врстама права и 
природом  
(универзалност, 
целовитост, 
недељивост) 

 
• Упознавање 

ученика са 
начинима и 
механизмима 
заштите права 

 
• Сагледавање 

значаја личног 
ангажовања у 
заштити 
сопствених права  
и права других 
људи 

 
 
 
 
 
 

• 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 праваа 

• 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 

 
 
• 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 
• Кршење права детета  
• Заштита права детета 
 
 
 
 

• На почетку теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима оцењивања. 

Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
• теоријска настава  
Подела одељења на групе 
• Одељење се не дели на групе  

Место реализације наставе 
• Настава се реализује у учионици 

Препоруке за реализацију наставе 
• 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 садашњости. 

• Квалитет наставе се обезбеђује  
усаглашавањем садржаја са 
одговарајућим методичким 
активностима  и сталном разменом 
информација унутар групе. 

• Добар индикатор успешне наставе је 
способност ученика да адекватно 
примењују стечена знања и вештине и 
да у пракси изражавају ставове и 
вредности  демократског друштва.  
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ПЛАНИРАЊЕ  И   
ИЗВОЂЕЊЕ  АКЦИЈЕ 
 

 
• Подстицање  

ученика на 
активну 
партципацију у 
животу школе 

 
 
• Развијање 

вештина 
планирања 
акција 

 

 
• 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 
 
• Представипутем јавне 

презентацијунацрт акције и резултате 
акције 

 

 
• Избор проблема 
• Идентификација могућих 

решења 
• Припрема нацрта акције 
• Реализација акције (ван 

редовних часова и учионице) 
• Анализа реализоване акције 
• Представљање резултата 

акције 

• Наставник треба да пружи неопходну 
помоћ и подршку ученицима у 
припреми и реализацији активности,а 
заједно са групом  да обезбеди 
повратну информацију о њеној 
успешности. 

• У реализацији овог програма 
наставник је извор знања, организатор 
и водитељ ученичких активности и 
особа која даје повратну информацију. 

•  Повратна информација је од великог 
значаја не само за процес стицања 
сазнања,  већ и за подстицање 
самопоуздања, учешћа у раду групе и  
мотивације за предмет 

• За успешно реализовање наставе број 
ученика у групи не би требала да буде 
већа од 25 ученика. Оптималан број 
ученика је 15-20 ученика 

Праћење и вредновање 
Вредновање се вршити кроз 
праћење остварености исхода 
Оквирни број часова по темама 
• Права и одговорности (17 часова) 
• Планирање и извођење акције  

(17часова) 

Кључни појмови садржаја:права, одговорност,грађанска акција  
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Назив предмета: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Годишњи фонд часова: 34 

Разред: трећи 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању 
да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ   
ПО ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРОГРАМА 

 
ДЕМОКРАТИЈА  И  
ПОЛИТИКА 
 

• Разумевање појмова 
демократија,политика, 
власт, грађански 
живот  

 
• Упознавање са 

механизмима 
функционисања 
демократије  и 
институцијама 
демократије 

 
• Сагледавање значаја и 

начина контроле и 
ограничења власти у 
демократији 

 
• 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 

 
• Демократија, политика и 

власт 
• Функционисања  институције 

демократије  
• Механизми и начини 

контроле и ограничења власти 
у демократском поретку 

 

• На почетку теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима оцењивања. 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
• теоријска настава  
Подела одељења на групе 
• Одељење се не дели на групе  

Место реализације наставе 
• Настава се реализује у учионици 

Препоруке за реализацију наставе 
• 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 садашњости. 

• Квалитет наставе се обезбеђује  
усаглашавањем садржаја са 
одговарајућим методичким 
активностима  и сталном разменом 
информација унутар групе. 

• Добар индикатор успешне наставе је 
способност ученика да адекватно 
примењују стечена знања и вештине и 
да у пракси изражавају ставове и 
вредности  демократског друштва.  

• Наставник треба да пружи неопходну 

 
ГРАЂАНИН  И  
ДРУШТВО 
 

• Сагледавање улоге 
грађанина/грађанке у 
демократском 
друштву 

 
• Упознање се са радом 

локалне самоуправе  
 
• Сагледавање улоге и 

карактеристика 
цивилног друштва  у 
демократији 

 
• Сагледавање значаја и 

начина учествовања 

 
• Разуме политичко одређење појма 

грађанин/грађанка  
• Разуме  значај  поштовања закона у 

демократској држави 
• Објасни улогу локалне самоуправе и 

послове којима се она бави  
• 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 

 
 
• Однос државе и грађанског 

друштва 
• Појам грађанина  
• Значај и начин  учествовања 

грађанина у политици 
• Улога грађана у остваривању 

права 
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грађанина/грађанке у 
политици 

који ометају/ подстичу демократски 
развој друштва 

 

помоћ и подршку ученицима у 
припреми и реализацији активности,а 
заједно са групом  да обезбеди 
повратну информацију о њеној 
успешности. 

• У реализацији овог програма наставник 
је извор знања, организатор и водитељ 
ученичких активности и особа која даје 
повратну информацију. 

•  Повратна информација је од великог 
значаја не само за процес стицања 
сазнања,  већ и за подстицање 
самопоуздања, учешћа у раду групе и  
мотивације за предмет 

• За успешно реализовање наставе број 
ученика у групи не би требала да буде 
већа од 25 ученика. Оптималан број 
ученика је 15-20 ученика 

 
Праћење и вредновање 
Вредновање се вршити кроз 
праћење остварености исхода 
 
Оквирни број часова по темама 
• Демократија и политика(6 часова) 
• Грађанин и друштво(8часова) 
• Грађанска и политичка права и право 

на грађанску иницијативу 
(12 часова) 
• Планирање конкретне акције 

(8 часова) 
 

 
ГРАЂАНСКА   И  
ПОЛИТИЧКА  
ПРАВА   И  ПРАВО  
НА  ГРАЂАНСКУ  
ИНИЦИЈАТИВУ 
 

 
• Упознавање  ученика 

са суштином 
грађанских  права и 
правом на грађанску 
иницијативу 

 
• Сагледавање улоге 

грађана у остваривању 
људских права у 
демократском 
друштву 

 
 
• Сагледавање 

неопходности и 
начина активног 
учешћа грађана у 
демократском 
друштву  

 
 
 

• Објасни појам људских права 
• Наведе врсте људских права и 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.   

 
 
• Право на грађанску 

иницијативу  
• Партиципација грађана у 

процесу доношења одлука и 
право на самоорганизовање 
грађана 

• Улога невладиних 
организација 
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ПЛАНИРАЊЕ  
КОНКРЕТНЕ  
АКЦИЈЕ 
 

 
• Подстицање и 

оспособљавање 
ученика за планирање 
заједничких акција и 
пројеката у локалној 
заједници 

 
 

 
• 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  
• Представипутем јавне 

презентацијунацрт акције и резултате 
акције 

 
• Избор проблема 
• Идентификација могућих 

решења 
• Припрема нацрта акције 
• Реализација акције (ван 

редовних часова и учионице) 
• Анализа реализоване акције 
• Представљање резултата 

акције 

Кључни појмови садржаја:демократија, политика, власт, грађанин, грађанска иницијатива, невладине организације 
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Назив предмета: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Годишњи фонд часова: 31 

Разред: четврти 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ   
ПО ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРОГРАМА 

 
 
СВЕТ   ИНФОРМАЦИЈА 

 
• Упознавање са 

могућностима које 
Закон о слободном 
приступу 
информацијама 
пружа у 
остваривању 
људских права и 
слобода  

 
• Оспособљавање 

ученика да 
самостално траже 
и долазе до 
информација од 
јавног значаја 

 
• Разумевање улоге 

и значаја медија у 
савременом 
друштву 

 
• Развијање 

критичког односа 
према медијима и 
и информација  

добијених преко 
различитих 
 медија 

 
• Објасни  значај постојања права на 

слободан приступ информацијама  
 
• Објасни појам јавне информације и 

идентификује информације које су од 
јавног значаја и које  грађанин може да 
добије по Закону 

 
• Наведе основне одредбе Закон о 

слободном приступу информацијама и 
објасни улогу повереника  

 
• Наведе  процедуру подношења захтева 

за приступ информацијама од јавног 
зачаја  

 
• Попуни образац  и тражи информацију 

од јавног значаја 
 
• Анализира информације које добија 

преко различитих медија  
 
• Тражи, пронађе и даје информацију 
 
• Открива примере манипулације у 

медијима 
 
• Објасни значај објективности и 

 
• Извори информација  
• Појам јавне информације 
• Приступ информацијама-

основна правила и 
ограничења 

• Ззаштита права  на 
информисање-улога 
повереника  

• 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 
 

• На почетку теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима оцењивања. 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
• теоријска настава  
Подела одељења на групе 
• Одељење се не дели на групе  

Место реализације наставе 
• Настава се реализује у учионици 

Препоруке за реализацију наставе 
• 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 садашњости. 

• Квалитет наставе се обезбеђује  
усаглашавањем садржаја са 
одговарајућим методичким 
активностима  и сталном разменом 
информација унутар групе. 

• Добар индикатор успешне наставе је 
способност ученика да адекватно 
примењују стечена знања и вештине и 
да у пракси изражавају ставове и 
вредности  демократског друштва.  
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Кључни појмови садржаја: информације, медији, манипулација,каријера 
 
 

  

 

веродостојности информација 
 
 
 
 
 
 
 

• Наставник треба да пружи неопходну 
помоћ и подршку ученицима у 
припреми и реализацији активности,а 
заједно са групом  да обезбеди 
повратну информацију о њеној 
успешности. 

• У реализацији овог програма 
наставник је извор знања, организатор 
и водитељ ученичких активности и 
особа која даје повратну 
информацију. 

•  Повратна информација је од великог 
значаја не само за процес стицања 
сазнања,  већ и за подстицање 
самопоуздања, учешћа у раду групе и  
мотивације за предмет 

• За успешно реализовање наставе број 
ученика у групи не би требала да буде 
већа од 25 ученика. Оптималан број 
ученика је 15-20 ученика 

Праћење и вредновање 
Вредновање се вршити кроз 
праћење остварености исхода 
Оквирни број часова по темама 
• Светинформација  (15часова) 
• Свет професионалног образовања и 

рада (16часова) 

 
 
СВЕТ  
ПРОФЕСИОНАЛНОГ  
ОБРАЗОВАЊА  И  РАДА 
 

• Разуме важност 
дефинисања 
професионалних 
циљева  и 
планирање 
каријере 

 
• Развијање 

вештине тражења 
информација 
значајних за 
професионално 
образовање и 
укључивање у 
свет рада 

 
• Оснаживање 

ученика да 
постављају 
циљеве личног 
развоја и 
планирају 
својпрофесионалн
и развој 

 
• Разуме значај  попштовања социјално-

економских права 
 
• Поставља циљеве личног развоја и 

планира свој развој 
 
• Анализира  сопствене  способности 

особине и вештине 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 
 
 

 
 
 
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 
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Назив предмета: ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
Годишњи фонд часова:  37  
Разред:  Први  

ТЕМА 
(наставне 
јединице)  

    

 

ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН  
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

I - УВОД  
1. Уводни час,  
2. Понављање 
кључних појмова 
и садржаја 
обрађених у 
основној школи  

Упознавање ученика са садржајем 
предмета, планом и програмом и 
начином реализације наставе 
Православног катихизиса;  
Установити каква су знања стекли и 
какве ставове усвојили ученици у 
претходном школовању.  
 

- моћи да сагледа садржаје којима ће се 
бавити настава Православног 
катихизиса у току  
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.  

Специфичности 
наставе Православног 
катихизиса у средњој 
школи и гимназијама;  
- Међусобно 
упознавање ученика;  
- Рекапитулација 
обрађених садржаја о 
личносном Богу, 
човеку, Цркви, 
Литургији.  

Катихизација као литургијска делатност- 
заједничко је дело катихете (вероучитеља) и 
његових ученика.  
Катихеза не постоји ради гомилања информација 
(„знања о вери“), већ као настојање да се учење и 
искуство Цркве лично усвоје и спроведу у живот 
кроз слободно учешће у богослужбеном животу 
Цркве. Катихета (вероучитељ) би требало да стално 
има на уму да је катихеза сведочење Истине, 
проповед Истине и увођење у Истину кроз Цркву 
као заједницу љубави.  

II – 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 
(систематиза-циjа 
теме)  

- Пружити ученицима основ за 
разумевање да је творевина дело 
љубави Божје, да носи стваралачки 
печат Божји, да није случајно 
настала, нити је самобитна;  
- Пружити ученицима основ за 
разумевање да је Бог Личност;  
- Упознати ученике да је човек 
богочежњиво биће и да се Бог 
открива човеку ради заједнице са 
њим;  
- Пружити ученицима знање о 
библијским, светоотачким и 
богослужбеним сведочанствима да је 
Бог Света Тројица;  
- Омогућити ученицима да стекну 
основ за разумевање поступности 
Откривења Божјег, као и то да се 
Његово Откривење и данас дешава, 
уочава, препознаје и доживљава у 
Цркви.  

- моћи да наведе неке од примера 
Откривења Бога у Библији;  
- моћи да разуме и тумачи значење 
израза homo religiosus;  
- 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;  
- 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.  
 

- 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.  
 

На почетку сваке наставне теме ученике би требало 
упознати са циљевима и исходима наставе, 
садржајима по темама, начином остваривања 
програма рада, као и са начином вредновања 
њиховог рада.  
Врсте наставе  
Настава се реализује кроз следеће облике наставе:  
-теоријска настава (35 часова)  
-практична настава (2часа)  
Место реализације наставе  
- Теоријска настава се реализује у учионици;  
- Практична настава се реализује у цркви – 
учешћем у литургијском сабрању;  
Дидактичко методичка упутства за реализацију 
наставе  
- Уводне часове требало би осмислити тако да 
допринесу међусобном упознавању ученика, 
упознавању ученика с циљевима, исходима, 
наставним садржајима, али и тако да наставник 
стекне почетни увид у то каквим предзнањима и 
ставовима из подручја Православног катихизиса, 
група располаже.  
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ТЕМА 
(наставне 
јединице)  

    

 

ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН  
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

III - 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)  

- Оспособити ученика за 
разликовање знања које се односи 
на предмете и познања личности;  
- Указати ученицима да су вера и 
поверење предуслови сваког 
знања;  
- Упознати ученике са примерима 
вере и поверења у Бога библијских 
личности;  
- Оспособити ученике за 
разумевање да је богопознање у 
православном искуству плод 
личне, слободне заједнице човека с 
Богом;  
- Пружити ученицима основ за 
разумевање да се богопознање као 
лични доживљај Христа у Цркви 
разликује од „знања о Богу“.  
 

- 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.  
 

-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.  
 

- Реализација програма требало би да се одвија 
у складу с принципима савремене активне 
наставе која својом динамиком подстиче 
ученике на истраживачки и проблемски 
приступ садржајима тема. У току реализације 
стављати нагласак више на доживљајно и 
формативно, а мање на сазнајно и 
информативно.  
- Квалитет наставе се постиже када се наставни 
садржаји реализују у складу са савременим 
педагошким захтевима у погледу употребе 
разноврсних метода, облика рада и наставних 
средстава.  
- Имаући у виду захтеве наставног програма и 
могућности транспоновања наставног садржаја 
у педагошко дидактичка решења, наставник би 
требало да води рачуна и о психолошким 
чиниоцима извођења наставе – узрасту 
ученика, нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, способностима 
и мотивацији ученика.  
- У остваривању савремене наставе наставник 
је извор знања, креатор, организатор и 
координатор ученичких  
активности у наставном процесу.  
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ТЕМА (наставне 
јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН  
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

IV – 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)  

- Разговарати са ученицима о 
човековој потреби да припада 
заједници и како се припадност 
остварује;  
- Оспособити ученике за правилно 
схватање појма Цркве као 
благодатне заједнице Бога и 
верних која се остварује у светој 
Литургији;  
- Указати ученицима да не постоје 
хришћани мимо Цркве;  
- Пружити ученицима основ за 
разумевање да је света Литургија 
извор спасења јер се у њој 
остварује пуноћа заједнице са 
Богом.  
 

- 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.  
 

- Црква као заједница 
која се пројављује на 
Литургији;  
- Моја парохија;  
- Хришћанин – човек 
Цркве;  
- Света Литургија – 
пуноћа заједнице са 
Богом.  
 

- Настава је успешно реализована ако је ученик 
спреман да Цркву схвати као простор за 
остваривање своје личности кроз заједничарење 
са ближњима и Тројичним Богом који постаје 
извор и пуноћа његовог живота.  
 
Евалуација наставе  
Евалуацију наставе (процењивање успешности 
реализације наставе и остварености задатака и 
исхода наставе) наставник ће остварити на два 
начина:  
- процењивањем реакције ученика или 
прикупљањем коментара ученика путем 
анкетних евалуационих листића;  
- провером знања које ученици усвајају на часу 
и испитивањем ставова;  

V - 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  

- Упознати ученике са настанком и 
поделом Светог Писма;  
- Предочити ученицима да је 
Свето Писмо богонаднута књига;  
- Упознати ученике да је Свето 
Писмо књига богослужбене 
заједнице (Старог и Новог 
Израиља);  
- Омогућити ученицима да појме 
континуитет Божјег Откривења у 
Старом и Новом Завету;  
- Указати ученицима да је за 
правилно тумачење Светог Писма 
неопходна укорењеност у животу 
Цркве.  

- 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.  

- Настанак и подела 
Светог Писма;  
- Канон и 
богонадахнутост Светог 
Писма;  
- Црква као место 
тумачења и доживљаја 
Свeтог Писма и Светог 
Предања;  
- Утицај Светог Писма на 
културу и цивилизацију;  
- Свето Писмо је књига 
Цркве.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Оцењивање  
Непосредно описно оцењивање ученика може  
се вршити кроз: усмено испитивање; писмено  
испитивање; посматрање понашања;  
Број часова предвиђених за обраду и  
систематизацију по темама:  
Бог Откривења (5 часова)  
Вера, знање и бого-познање (5 часова)  
Хришћанин – човекЦркве (4 часа)  
Свето Писмо – књига Цркве (5 часова)  
Хришћански живот (5 часова) 
Остали број часова предвиђен је за 
друге типове часа.  
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ТЕМА (наставне 
јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН  
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

VI - 
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  

- Пружити знање ученицима да је 
подвиг неопходно средство за 
остварење личне заједнице с Богом 
у Христу, у којој ће Бог бити извор 
нашег вечног постојања и личног 
идентитета;  
- Оспособити ученика за 
разликовање народног и црквеног 
Предања и правилно доживљавање 
православног етоса који извире из 
литургијског начина постојања 
људи и природе;  
- Развијање свести ученика о 
неопходности одговорног живота 
у заједници и ослобађања од 
егоцентризма;  
- Упознати ученике да је светост 
достижна и данас, те да није 
привилегија прошлости;  
- Омогућити разумевање 
ученицима да је човек биће 
смисла;  
- Установити обим и квалитет 
знања и разумевања стечених у 
току школске године из 
Православног катихизиса.  

- 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.  
 

- Питања односа 
народног и црквеног 
предања;  
- Животна искушења и 
суочавање са њима;  
- Живот није случајност 
него је дар;  
- Светост као мера 
људског достојанства.  
 

 

 
КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:  
1. Српски језик и књижевност   5. Екологија   9.Грађанско васпитање 
2. Историја     6. Психологија 
3. Ликовна култура    7. Социологија 
4. Музичка култура    8. Философија 
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Назив предмета:  ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС  
Годишњи фонд часова:  37  
Разред:  Други  

ТЕМА 
(наставне 
јединице)  

    

 

ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН  
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

     
I – УВОД  
1. Понављање 
кључних појмова 
обрађених у првом 
разреду средње 
школе  

 

- Упознавање ученика са 
садржајем предмета, планом и 
програмом и начином реализације 
наставе Православног катихизиса;  
- Установити каква су знања 
стекли и какве ставове усвојили 
ученици у претходном школовању.  

- моћи да сагледа садржаје којима ће се 
бавити настава Православног 
катихизиса у току 2. године 
средњошколског или гимназијског 
образовања;  
- моћи да уочи какво је његово 
предзнање из градива Православног 
катихизиса обрађеног у претходном 
разреду школовања.  
 

- Специфичности наставе 
Православног катихизиса 
у средњој школи и 
гимназијама;  
- Рекапитулација 
обрађених садржаја о 
Богу, Цркви као 
богослужбеној заједници, 
хришћанском животу  
 

Катихизација као литургијска делатност- 
заједничко је дело катихете (вероучитеља) и 
његових ученика.  
Катихета (вероучитељ) би требало стално да има 
науму да катихеза не постоји ради гомилања 
информација („знања о вери“), већ као 
настојање да се учење и искуство Цркве лично 
усвоје и спроведу у живот кроз слободно 
учешће у богослужбеном животу Цркве.  

II – СТВАРА- 
ЊЕ СВЕТА И 
ЧОВЕКА  
2. Стварање све- 
та  
3. Стварање чо- 
века по икони и 
подобију Бож- 
јем  
4. Творевина и 
човеково место  
у њој  
5. Свет је ство- 
рен са циљем да 
постане Црква  
6. Представе 
стварања света и 
човека у 
православној 
иконографији  

 

- Омогућити ученицима да стекну 
неопходно знање да узрок 
постојања света јесте личносни 
Бог Који слободно из љубави 
ствара свет;  
- Развијање свести код ученика о 
стварању човека по „икони и 
подобију Божјем“, односно као 
слободне личности способне за 
љубав према другом бићу;  
- Оспособити ученике за 
разумевање да је свет и све што је 
у њему, створено за вечност, да 
буде причасник вечног Божјег 
живота;  
- Предочити ученицима  
чињеницу да је човек од Бога 
призван да управља целим светом 
и да га приноси Богу, те да се у тој 
заједници обожи и човек и свет.  

- 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;  
- моћи да преиспитује и вреднује 
сопствени однос према Богу, другом 
човеку и према творевини Божјој.  

- 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.  
 

На почетку сваке наставне теме ученике би 
требало упознати са циљевима и исходима 
наставе, садржајима по темама, начином 
остваривања програма рада, као и са начином 
вредновања њиховог рада.  
Врсте наставе  
Настава се реализује кроз следеће облике 
наставе:  
-теоријска настава (35 часова)  
-практична настава (2 часа)  
 
Место реализације наставе  
- Теоријска настава се реализује у учионици;  
- Практична настава се реализује у цркви- 
учешћем у литургијском сабрању;  
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ТЕМА (наставне 
јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН  
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

III - 
ПРАРОДИТЕЉСК
И ГРЕХ  
7. Библијска повест о 
прародите - љском 
греху  
8. Прародите - љски 
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. Прароди - тељски 
грех у светлости 
богослужбе - них 
текстова  

Пружити ученицима основ за 
разумевање прародитељског греха 
на основу библијског 
сведочанства, тумачења Светих 
Отаца и учења Цркве;  
- Ученицима предочити да се 
човеков промашај (грех) састоји у 
одвајању човека и света од Бога;  
- Пружити ученицима основ за 
разумевање да спасење као 
превазилажење смрти и 
задобијање вечног живота, јесте 
повратак у заједницу с Богом.  
 

- 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.  

- 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.  
 

Дидактичко методичка упутства за 
реализацију наставе  
- Уводне часове требало би осмислити тако да 
допринесу међусобном  
упознавању ученика, упознавању ученика с 
циљевима, исходима, наставним садржајима, 
али и тако да наставник стекне почетни увид у 
то каквим предзнањима и ставовима из подручја 
Православног катихизиса, група располаже.  
- Реализација програма требало би да се одвија у 
складу с принципима савремене активне 
наставе, која својом динамиком подстиче 
ученике на истраживачки и проблемски приступ 
садржајима тема. У току реализације стављати 
нагласак више на доживљајно и формативно, а 
мање на сазнајно и информативно.  
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ТЕМА (наставне 
јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН  
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

IV – 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  

- Омогућити ученицима 
разумевање да се Стари Завет у 
главним цртама, периодима, 
личностима и догађајима може 
посматрати као праслика и најава 
новозаветних догађаја;  
 
- Омогућити ученицима да стекну 
знање о историјском току 
остварења Божјег плана о свету;  
- Пружити ученицима основ за 
разумевање да се у личности 
Исуса Христа испуњава оно што је 
откривено и речено у Старом 
Завету;  
- Предочити ученицима у чему се 
састоји разлика између Цркве као 
богочовечанске заједнице и других 
облика људских заједница;  
- Предочити ученицима да се у 
старозаветној историји назире 
личност Месије Који сабира и 
избавља народ Божји.  

- 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 мес  
 
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;  
- бити свестан да је за богопознање 
неопходан личан сусрет са Богом;  
- моћи да разуме да је обећање 
потомства дато Аврааму духовног 
карактера.  
 
 

- Тајна Христова у 
историји спасења;  
- Лични однос са Богом 
старозаветних 
патријараха и праотаца;  
- Праслике Христа и 
Цркве у периоду 
старозаветних  
патријараха и праотаца.  
 
 

- Квалитет наставе се постиже када се наставни 
садржаји реализују у складу са савременим 
педагошким захтевима у погледу употребе 
разноврсних метода, облика рада и наставних 
средстава.  
- Имаући у виду захтеве наставног програмa и 
могућности транспоновања наставног садржаја 
у педагошко дидактичка решења, наставник би  
требало да води рачуна и о психолошким 
чиниоцима извођења наставе – узрасту 
ученика, нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, способностима 
и мотивацији ученика.  
- У остваривању савремене наставе наставе 
наставник је извор знања, креатор, организатор 
и координаор ученичких активности у 
наставном процесу.  
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ТЕМА (наставне 
јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН  
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

IV – 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  

- Омогућити ученицима 
разумевање да се Стари Завет у 
главним цртама, периодима, 
личностима и догађајима може 
посматрати као праслика и најава 
новозаветних догађаја;  
 
- Омогућити ученицима да стекну 
знање о историјском току 
остварења Божјег плана о свету;  
- Пружити ученицима основ за 
разумевање да се у личности 
Исуса Христа испуњава оно што је 
откривено и речено у Старом 
Завету;  
- Предочити ученицима у чему се 
састоји разлика између Цркве као 
богочовечанске заједнице и других 
облика људских заједница;  
- Предочити ученицима да се у 
старозаветној историји назире 
личност Месије Који сабира и 
избавља народ Божји.  
 

- 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;  
- бити свестан да је за богопознање 
неопходан личан сусрет са Богом;  
- моћи да разуме да је обећање 
потомства дато Аврааму духовног 
карактера.  
 

Тајна Христова у 
историји спасења;  
- Лични однос са Богом 
старозаветних 
патријараха и праотаца;  
- Праслике Христа и 
Цркве у периоду 
старозаветних  
патријараха и праотаца.  
 
 

- Настава је успешно реализована ако је ученик 
спреман да Цркву схвати као простор за 
остваривање своје личности кроз 
заједничарење са ближњима и Тројичним  
Богом који постаје извор и пуноћа његовог 
живота.  
Евалуација наставе  
Евалуацију наставе (процењивање успешности 
реализације наставе и остварености  
задатака и исхода наставе) наставник ће 
остварити на два начина:  
- процењивањем реакције ученика или  
прикупљањем коментара ученика путем 
анкетних евалуационих листића;  
- провером знања које ученици усвајају на 
часу и испитивањем ставова;  
 
Оцењивање  
Непосредно описно оцењивање ученика  
може се вршити кроз:  
- усмено испитивање;  
- писмено испитивање;  
- посматрање понашања ученика;  
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ТЕМА (наставне 
јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН  
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

V – СВЕШТЕ- 
НА ИСТОРИ- 
ЈА 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)  

 

- Пружити ученицима основ за 
разумевање да је целокупан 
садржај старозаветне месијанске 
мисли остварен тек у Новом 
Завету у личности Господа Исуса 
Христа;  
- Предочити ученицима да се у 
старозаветној историји назире 
личност Месије Који сабира и 
избавља народ Божји;  
- Упознати ученике са значајем 
старозаветног празновања Пасхе 
као праслике молитвеног  
сећања на Христово Страдање, 
Васкрсење и Други долазак;  
- Омогућити ученицима 
разумевање да се деловањем 
пророка Божјих увек изграђује 
Црква.  

- 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;  

- Повезивање појмова: 
Стари и Нови Израиљ; 
мâна 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  
 

Број часова предвиђених за обраду и 
систематизацију по темама:  
- Стварање света и човека (5 часова)  
- Прародитељски грех (6 часова)  
- Свештена историја спасења (од Адама до 
Израиља) (6 часова)  
- Свештена историја спасења (од Мојсија до 
Христа) (6 часова)  
- Старозаветна ризница (3 часа)  
 
Остали број часова предвиђен је за друге 
типове часа.  
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ТЕМА (наставне 
јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН  
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

VI – 
СТАРОЗАВЕТНА 
РИЗНИЦА  
25. Мудросна 
књижевност – 
одабрани одељци  
26. Одабрани 
одељци из Псалама 
Давидових  
27. Старозаветни 
списи у 
богослужењу  
Цркве  

 

- Омогућити ученицима доживљај 
старозаветне побожности;  
- Подстицати ученике на 
промишљање о незаменљивости и 
вредности сопствене личности;  
- Установити обим и квалитет 
знања и разумевања стечених у 
току школске године из 
Православног катихизиса.  

- 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.  
 

- Мудросна књижевност;  
- Псалми Давидови;  
- Пророци Илија и 
Јелисеј;  
- Старозаветни списи у 
богослужењу Цркве.  

 

 
КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:  
1. Српски језик и књижевност   4. Екологија   7. Социологија 
2. Историја     5. Физика   8. Ликовна култура 
3. Географија     6. Философија    9. Музичка култура  
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Назив предмета:  ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС  
Годишњи фонд часова:  37  
Разред:  Трећи 
 

ТЕМА 
(наставне 
јединице)  

    

 

ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН  
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

I – УВОД  
1. Понављање 
кључних појмова 
обрађених у другом 
разреду средње 
школе  

- Упознавање ученика са 
садржајем предмета, планом и 
програмом и начином реализације 
наставе Православног катихизиса;  
- Установити каква су знања 
стекли и какве ставове усвојили 
ученици у претходном школовању.  

- сагледа садржаје којима ће се бавити 
настава Православног катихизиса у 
току 3. године средњошколског или 
гимназијског образовања;  
- уочи какво је његово предзнање из 
градива Православног катихизиса 
обрађеног у претходном разреду 
школовања.  

- Специфичности наставе 
Православног катихизиса 
у средњој школи и 
гимназијама;  
- Рекапитулација 
обрађених садржаја о 
стварању света и човека, 
прародитељском греху и 
историји спасења.  

Катихизација као литургијска делатност- 
заједничко је дело катихете (вероучитеља) и 
његових ученика.  
Катихета (вероучитељ) би требало стално да има 
науму да катихеза не постоји ради гомилања 
информација („знања о вери“), већ као 
настојање да се учење и искуство Цркве лично 
усвоје и спроведу у живот кроз слободно 
учешће у богослужбеном животу Цркве.  

II – ХРИСТОС 
ИСТИНИТИ 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 
(системати-зација 
теме)  

    

 

- Ученицима пружити основ за 
разумевање значаја Христове 
личности и Његовог живота за 
наше спасење;  
- Протумачити ученицима 
Христова имена: Нови Адам, 
Месија и Емануил;   
- Протумачити ученицима пролог 
Јеванђеља по Јовану;  
- Ученицима пружити основ за 
разумевање да је Христос потпуни 
Бог и потпуни човек;  
 Упознати ученике са теологијом 
иконе – да се на иконама 
пројављује историјска и 
есхатолошка димензија.  

-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;  
- моћи да наведе основне разлике 
између слике и иконе.  

- Господ Исус Христос: 
Нови Адам, Месија и 
Емануил;  
- Исус Христос – 
Оваплоћени Логос 
Божји;  
- Христос истинити Бог и 
истинити Човек.  

На почетку сваке наставне теме ученике би 
требало упознати са циљевима и исходима 
наставе, садржајима по темама, начином 
остваривања програма рада, као и са начином 
вредновања њиховог рада.  
Врсте наставе  
Настава се реализује кроз следеће облике 
наставе:  
-теоријска настава (37 часова)  
 
Место реализације наставе  
- Теоријска настава се реализује у учионици;  
- Практична настава се реализује у цркви – 
учешћем у литургијском сабрању;  
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ТЕМА 
(наставне 
јединице)  

    

 

ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН  
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

III - 
ПРИБЛИЖИЛО 
СЕ ЦАРСТВО 
БОЖЈЕ...  
6. Почетак 
Христове 
проповеди  
7. Блаже- нста 
8. Беседа на гори  
9.Параболе о 
Царству Божјем  
10.Царство Божје – 
циљ Христове 
проповеди 
(систематизација 
теме)  

    

 

- Пружити ученицима основ за 
разумевање да Христос доноси 
Царство Божје у свет;  
- Посматрати Христово учење 
о Блаженствима у савременом 
контексту;  
- Предочити ученицима 
Христово учење о Царству 
Божјем;  
- Христова проповед има 
универзални карактер.  

- 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.  

- Христова проповед;  
- Беседа на гори;  
- Параболе о Царству 
Божјем;  
- Царство Божје – циљ 
Христове проповеди.  
 

Дидактичко методичка упутства за 
реализацију наставе  
- Уводне часове требало би осмислити тако да 
допринесу међусобном упознавању ученика, 
упознавању ученика с циљевима, исходима, 
наставним садржајима, али и тако да наставник 
стекне почетни увид у то каквим предзнањима и 
ставовима из подручја Православног 
катихизиса, група располаже.  
- Реализација програма требало би да се одвија у 
складу с принципима савремене активне 
наставе, која својом динамиком подстиче 
ученике на истраживачки и проблемски приступ 
садржајима тема. У току реализације стављати 
нагласак више на доживљајно и формативно, а 
мање на сазнајно и информативно.  

IV - ГДЕ ЈЕ 
ХРИСТОС ТУ ЈЕ И 
ЦАРСТВО БОЖЈЕ  
11. Где је Христос ту 
је и Царство Божје  
12. Преобра- жење 
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 

- Упознати ученике да 
Христос у својој личности 
обједињује Царску, 
Првосвештеничку и Пророчку 
службу;  
- Протумачити ученицима 
догађај и тропар Преображења 
у светлости исихастичког 
искуства Цркве;  
- Подстаћи ученике на 
размишљање да је Христова 
смрт на Крсту крајњи израз 
љубави Бога према човеку;  
- Упознати ученике са 
есхатолошком димензијом 
свете Литургије;  
- Ученицима указати да је 
Христовим Вазнесењем  

- 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;  
- моћи да разуме да се Христос вазноси на 
небо да би наша вера у Христа била 
слободна  
(а не изнуђена);  

- 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.  

- Квалитет наставе се постиже када се наставни 
садржаји реализују у складу са савременим 
педагошким захтевима у погледу употребе 
разноврсних метода, облика рада и наставних 
средстава.  
- Имаући у виду захтеве наставног програма и 
могућности транспоновања наставног садржаја 
у педагошко дидактичка решења, наставник би 
требало да води рачуна и о психолошким 
чиниоцима извођења наставе – узрасту ученика, 
нивоу психофизичког развоја, интересовањима, 
склоностима, способностима и мотивацији 
ученика.  
- У остваривању савремене наставе наставе 
наставник је извор знања, креатор, организатор 
и координатор ученичких активности у 
наставном процесу.  
Евалуација наставе  
Евалуацију наставе (процењивање успешности 
реализације наставе и остварености задатака и 
исхода наставе) наставник ће остварити на два 
начина:  
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(систематизација 
теме)  
 

- знати да је општење са Христом и данас 
могуће у заједници Духа Светога – у 
Цркви.  

V - 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)  

Подстицати ученике на 
хришћански однос према 
свету, себи и ближњима 
указивањем на пример Христа 
чији је живот испуњем 
безусловном љубављу према 
сваком човеку;  
- Подстицати ученике да се 
свакодневно труде у подвигу 
делатне љубави према Богу и 
ближњима;  
- Упутити ученике да је 
основни смисао хришћанског 
етоса волети друге као што 
Христос воли нас;  
- Омогућити ученицима основ 
за разумевање да Христов 
Закон љубави није могуће 
испуњавати на формалан 
начин.  

- 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. 

- Покајање и прашта- 
ње;  
- Труд и ревност;  
- Вера и формализам 
у вери;  
- Света Литургија 
 – пројава Царства  
Небеског.  
 
 

 

- процењивањем реакције ученика или 
прикупљањем коментара ученика путем 
анкетних евалуационих листића;  
- провером знања које ученици усвајају на часу 
и испитивањем ставова;  
 
Оцењивање  
Непосредно описно оцењивање ученика може се 
вршити кроз:  
- усмено испитивање;  
- писмено испитивање;  
- посматрање понашања ученика;  
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ТЕМА 
(наставне 
јединице)  

    

 

ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН  
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

VI - 
СВЕТОТАЈИНСК
И ЖИВОТ ЦРКВЕ  
22.Крште - ње и 
Миропома-зање  
23.Покајање и  
исповест  
24. Све-штенство  
25. Света Литургија 
– Светајна Цркве - 

    

 

- Омогућити ученицима да схвате 
да је наш живот у Цркви 
незамислив без учешћа у светим 
Тајнама;  
- Упознати ученике да човек 
Крштењем и Миропомазањем 
задобија еклисио- 
лошку ипостас (црквени 
идентитет);  
- Омогућити ученицима 
разумевање да су Исповест и 
Покајање обновљење благодати 
Крштења;  
- Указати ученицима да је 
свештеничка служба продужетак 
Христовог служења којим је Он 
спасао свет;  
- Указати ученицима да се 
учешћем у светим Тајнама постаје 
део Тела Христовог;  
- Развијати свест ученика да је 
света Литургија Тајна Божјег 
присуства у свету и уласка у 
Царство Божје.  

- 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 (епископ, 
свештеник, ђакон, лаик) и увиди 
њихову повезаност;  
- бити свестан да све Тајне свој смисао 
добијају у Литургији.  

- Крштење и 
Миропомазање;  
- Покајање и исповест;  
- Свештенство;  
- Света Литургија – 
светајна Цркве.  
 

Број часова предвиђених за обраду и 
систематизацију по темама:  
- Христос истинити Бог и истинити човек (4 
часа)  
- Приближило се Царство Божје... (5 часова)  
- Где је Христос ту је и Царство Божје  
(7 часова)  
- Мој живот у Христу (4 часа)  
- Светотајински живот Цркве (4 часа)  
- Новозаветна ризница (5 часова)  
 
Остали број часова предвиђен је за друге 
типове часа.  

VII - 
НОВОЗАВЕТНА 
РИЗНИЦА  
26.Анафо- ра светог 
Василија Великог  
27.Литу – ргијски 
контекст молитве 
Оче наш  
28. «Ако једном од 
ових малих 
учинисте, мени 
учинисте...»  
29.Хри - стов однос 
према потребитима  

    - Пружити ученицима основ за 
разумевање целокупног 
домостроја спасења на примеру 
анафоре Василија Великог;  
- Детаљно протумачити ученицима 
молитву Оче наш у контексту 
Литургије;  
- Пружити ученицима основ да 
повежу Христов однос према 
потребитима са харитативном 
делатношћу хришћана данас;  
- Предочити ученицима кроз 
јеванђелске текстове да у 
прихватању Христове Тајне нема 

- 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.  

- 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...  
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30. Сви сте једно у 
Христу  

 

раздора међу људима;  
- Установити обим и квалитет 
знања и разумевања стечених у 
току школске године из 
Православног катихизиса.  

 
КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:  
1. Српски језик и књижевност   2. Грађанско васпитање    3. Историја  
4. Екологија     5. Географија     6. Филозофија  
7. Психологија     8. Социологија     9. Ликовна култура  
10. Музичка култура  
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Назив предмета:  ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ 
КАТИХИЗИС 

Годишњи фонд часова:  32  
Разред:  Четврти  
 

ТЕМА 
(наставне 
јединице)  

    

 

ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН  
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

ОСТВАРИВА- 
ЊА ПРОГРА- 
МА  
I - УВОД  
Понављање 
кључних појмова 
 обрађених у трећем  
разреду средње 
школе  

 

- Упознавање ученика са садржајем 
предмета, планом и програмом и 
начином реализације наставе 
Православног катихизиса;  
- Установити каква су знања стекли и 
какве ставове усвојили ученици у 
претходном школовању.  

- сагледа садржаје којима ће се бавити 
настава Православног катихизиса у току 
4. године средњошколског или 
гимназијског образовања;  
- уочи какво је његово предзнање из 
градива Православног катихизиса 
обрађеног у претходном разреду 
школовања.  

- Специфичности 
наставе Православног 
катихизиса у средњој 
школи и гимназијама;  
- Рекапитулација 
обрађених садржаја о 
личности Господа 
Исуса Христа.  
 

Катихизација као литургијска делатност- 
заједничко је дело катихете (вероучитеља) и 
његових ученика.  
Катихета (вероучитељ) би требало стално да 
има науму да катихеза не постоји ради 
гомилања информација („знања о вери“), 
већ као настојање да се учење и искуство 
Цркве лично усвоје и спроведу у живот кроз 
слободно учешће у богослужбеном животу 
Цркве. 

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...“  

- Пружити ученицима основ за 
разумевање да Литургија преображава 
свет уносећи у њега есхатолошку 
реалност;  
- Упознати ученике са садржајем и 
структуром свете Литургије;  
- Предочити ученицима значај 
активног учешћа у светој Литургији;  
- Нагласити ученицима да су 
хришћани позвани да у свету сведоче 
етос свете Литургије.  

- 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.  
 
 
 
 
 
 

- 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...“.  
 

На почетку сваке наставне теме ученике би 
требало упознати са циљевима и исходима 
наставе, садржајима по темама, начином 
остваривања програма рада, као и са 
начином вредновања њиховог рада.  
Врсте наставе  
Настава се реализује кроз следеће облике 
наставе:  
-теоријска настава (31 часова)  
-практична настава (1 час)  
 
Место реализације наставе  
- Теоријска настава се реализује у 
учионици;  
- Практична настава се реализује у цркви – 
учешћем у литургијском сабрању;  
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ТЕМА (наставне 
јединице)  

    
 

ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН  
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

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 
(системати-зација 
теме)  

    

 

- Представити ученицима хришћанско 
схватање историје као процес који у 
есхатону задобија свој смисао и 
испуњење;  
- Упознати ученике са најважнијим 
догађајима из историје Цркве;  
- Упознати ученике са најзначајнијим 
елементима кирило-методијевске 
традиције  
- Нагласити ученицима да је 
Светосавље хришћански етос српског 
народа;  
- Упознати ученике да се опредељење 
за Царство Небеско изражава на 
реалан начин: сведочењем Христа и 
личним животом;  
- Упознати ученике са богатством 
исихастичке праксе и богословља.  

- 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.  

- 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.  
 

Дидактичко методичка упутства за 
реализацију наставе  
- Уводне часове требало би осмислити тако 
да допринесу међусобном упознавању 
ученика, упознавању ученика с циљевима, 
исходима, наставним садржајима, али и тако 
да наставник стекне почетни увид у то 
каквим предзнањима и ставовима из 
подручја Православног катихизиса, група 
располаже.  
- Реализација програма требало би да се 
одвија у складу с принципима савремене 
активне наставе, која својом динамиком 
подстиче ученике на истраживачки и 
проблемски приступ садржајима тема. У 
току реализације стављати нагласак више на 
доживљајно и формативно, а мање на 
сазнајно и информативно.  
- Квалитет наставе се постиже када се 
наставни садржаји реализују у складу са 
савременим педагошким захтевима у 
погледу употребе разноврсних метода, 
облика рада и наставних средстава.  
- Имаући у виду захтеве наставног програма 
и могућности транспоновања наставног 
садржаја у педагошко дидактичка решења, 
наставник би требало да води рачуна и о 
психолошким чиниоцима извођења наставе 
– узрасту ученика, нивоу психофизичког 
развоја, интересовањима, склоностима, 
способностима и мотивацији ученика.  

IV – 
ХРИШЋАНСТВО 
У САВРЕМЕНОМ 
СВЕТУ  
17. Егоизам  
18. Проблеми 
биоетике  

- Омогућити ученицима да изграде 
хришћански став према савременом 
схватању слободе, љубави, 
заједнице...;  
- Пружити ученицима основ за 
разумевање да хришћанска теорија и 
пракса носе снагу којом би могло да се 

- 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);  

- Егоизам;  
- Проблеми биоетике;  
- Хришћански поглед 
на болести;  
- Питања личног, 
породичног и 
друштвеног морала;  

- У остваривању савремене наставе наставе  
наставник је извор знања, креатор,  
организатор и координатор ученичких  
активности у наставном процесу.  
- Настава је успешно реализована ако је  
ученик спреман да Цркву схвати као  
простор за остваривање своје личности кроз 
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19. Хришћански  
поглед на болести  
20. Питања личног, 
породичног и 
друштвеног морала  
21. Хришћанство и 
изазови 
потрошачког 
друштва  
22. Деликвенција и 
вршњачко насиље  
23. Проблем 
теодицеје  

одговори  
на најважнија искушења савременог 
света и човека;  
- Оспособити ученика да богословски 
размишља о биоетичким проблемима 
на основу одабраних примера;  
- Упознати ученике са различитим 
богословским поимањима болести;  
- Кроз разговор о болестима 
зависности подстаћи ученике да се 
одговорно суочавају са 
егзистенцијалним питањима;  
- Кроз дискусију о проблемима 
моралности у социолошким оквирима 
помоћи ученицима да изграде 
правилан етички став о томе;  
- Разговарати са ученицима о 
породичним вредностима и 
савременим изазовима;  
- Разговарати са ученицима о проблему 
човекове опредмећености у 
потрошачком друштву;  
- Разговарати са ученицима о човекој 
тежњи да пребацује одговорност на 
Бога за зло у свету и дати објашњење 
са православног становишта;  

- моћи да промишља о разлозима 
постојања болести и како се носити са 
њима са православног становишта;  
- 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.  

- Хришћанство и 
изазови потрошачког 
друштва;  
- Деликвенција и 
вршњачко насиље 

 заједничарење са ближњима и Тројичним  
Богом који постаје извор и пуноћа његовог  
живота.  
Евалуација наставе  
Евалуацију наставе (процењивање  
успешности  реализације наставе и  
остварености задатака и исхода наставе)  
наставник ће остварити на два начина:  
- процењивањем реакције ученика или  
прикупљањем коментара ученика путем  
анкетних евалуационих листића;  
- провером знања које ученици усвајају на  

часу и испитивањем ставова;  
Оцењивање  
Непосредно описно оцењивање ученика  
може се вршити кроз:  
- усмено испитивање;  
- писмено испитивање;  
- посматрање понашања ученика;  
Број часова предвиђених за обраду и  
систематизацију по темама:  
- За живот света (5 часова)  
- Историја и есхатологија у Цркви 
 (10 часова)  
- Хришћанство у савременом свету 
 (7 часова)  
- Тачно изложење православне вере (1 час)  
Остали број часова предвиђен је за друге  
типове часа.  
 

 

V – ТАЧНО 
ИЗЛОЖЕЊЕ 
ПРАВОСЛАВНЕ 
ВЕРЕ  
24. Тачно 
изложење 
православне вере  

    

 

- Рекапитулирати и продубити знања 
ученика о основама православне вере;  
- Помоћи ученицима да изврше 
синтезу досадашњих знања и 
разумевања о основама православне 
вере;  
- Установити обим и квалитет знања и 
разумевања стечених у току циклуса 
школовања.  

- моћи да уочи у којој мери је 
напредовао и савладао градиво 
Православног катихизиса.  
 

- Тачно изложење 
православне вере 
светог Јована 
Дамаскина.  
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КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:  
1. Српски језик и књижевност   2. Философија    3. Социологија  
4. Екологија     5. Биологија    6. Грађанско васпитање  
7. Историја      8. Ликовна култура   9. Музичка култура 
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7.3. ИЗБОРНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ (Б) 
 

 ИЗАБРАНА ПОГЛАВЉА МАТЕМАТИКЕ 

  

Циљеви учења: 

– Развијање логичког и апстрактног мишљења; 
– Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика; 
– Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 
– Формирање основа за наставак образовања; 
– Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина 

мишљења; 
– Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности. 

Годишњи фонд: 68 часова 

Разред:  трећи 

ТЕМА ЦИЉ 

ИСХОДИ  

По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРОГРАМА 

Полиноми 

• Проширивање знања 
о полиномима 

• изврши операцију дељења два 
полинома 

• примени Безуову теорему на 
одређивање остатка дељења 
полинома 

• примени Безуову теорему на 
одређивање непознатих 
коефицијената полинома (ако је 
познат остатак дељења)   

• Дељење полинома 
• Безуова теорема 

На почетку теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе, односно 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 

• теоријска настава (68 часова) 
Место реализације наставе 

Настава се реализује у учионици или 

Тригонометрија 

• Проширивање знања 
о тригонометријским 
функцијама 
 

• нацрта графике инверзних 
тригонометријских  функција и 
наведе њихове основне особине 

• упрости израз применом  формула 
за претварање производа у збир и 
обрнуто   

• докаже једноставније идентитете 

• Инверзне тригонометријске 
функције и њихови графици 

• Претварање производа 
тригонометријских функција у збир 
тригонометријских функција  

• Претварање збира  
тригонометријских функција у 
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применом формула за претварање 
производа у збир и обрнуто  

• реши тригонометријску 
једначину, односно неједначину 

• претвори комплексан број у 
тригонометријски облик 

• примени Моаврову формулу  

производ тригонометријских 
функција 

• Тригонометријске једначине 
• Тригонометријске неједначине 
• Тригонометријски облик 

комплексног броја 
• Моаврова формула 

кабинету  за математику 

 

Препоруке за реализацију наставе 

• образложити циљ учења предмета, 
начин и критеријум оцењивања 

• неопходна предзнања поновити уз 
максимално ангажовање ученика 

• подстицати ученике на размишљање и 
самостално закључивање 

• примењивати разноврсне облике и 
методе рада, како би се подстакла 
активност ученика 

• инсистирати на прецизности, тачности, 
систематичности и уредности у раду 

• упућивати ученике на претраживање 
различитих извора и примену 
савремених технологија  

 

• Тригонометрија: доказати формуле 
за трансформацију производа 
тригонометријских функција у збир и 
обрнуто. При решавању 
тригонометријских једначина и 
неједначина инсистирати на 
приказивању решења на 
тригонометријском кругу. 
 

• Елементи линеарне алгебре и 
линеарног програмирања: Садржаје 
из линеарног програмирања повезати са 
стручним предметима и проблемима из 
свакодневног живота. 

 

• Конусни пресеци: на почетку теме 
обновити праву и кружницу. 

Елементи линеарне 
алгебре и линеарног 

програмирања 

• Проширивање знања 
о системима 
линеарних једначина 
и неједначина и 
стицање основних 
знања о линеарном 
програмирању 

• графички реши линерну 
неједначину са две непознате 

• графички реши систем линеарних 
једначина са две непознате 

• одреди оптимално решење 
проблема линеарног 
програмирања графичком 
методом 

• реши једноставнији транспортни 
проблем  

• Линеарна неједначина са две 
непознате и систем линеарних 
неједначина са две непознате (уз 
графичку интерпретацију) 

• Појам линеарног програмирања, 
примери проблема 

•  Графичка метода решавања 
проблема линеарног програмирања 

• Транспортни проблем линерног 
програмирања 

Конусни пресеци 

• Проширивање знања 
о аналитичкој 
геометрији 

• наброји конусне пресеке и нацрта 
одговарајуће слике 

• дефинише елипсу и наведе њену  
једначину  

• одреди жиже, ексцентрицитет и 
директрисе елипсе 

• одреди једначину елипсе из 
задатих услова 

• испита међусобни положај праве 
и елипсе 

• одреди једначину тангенте елипсе 
из задатих услова 

• дефинише хиперболу и наведе 
њену  једначину  

• одреди жиже, ексцентрицитет и 
директрисе хиперболе 

• одреди једначину хиперболе из 
задатих услова 

• испита међусобни положај праве 
и хиперболе 

• одреди једначину тангенте 
хиперболе из задатих услова 

• дефинише параболу и наведе 

• Конусна површ. Конусни пресеци 
• Једначина елипсе 
• Особине елипсе (жиже, 

ексцентрицитет и директрисе) 
• Узајамни положај праве и елипсе 
• Једначина хиперболе 
• Особине хиперболе (жиже, 

ексцентрицитет, полуосе и 
асимптоте, директрисе) 

• Узајамни положај праве и 
хиперболе 

• Једначина параболе  
• Особине параболе (жижа, 

параметар  и директриса) 
• Узајамни положај праве и параболе 
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једначину параболе 
• одреди жиже, ексцентрицитет и 

директрису параболе 
• одреди једначину параболе из 

задатих услова 
• испита међусобни положај праве 

и параболе 
• одреди једначину тангенте 

параболе из задатих услова 

Обрадити и примере у којима се 
одређују једначине заједничких 
тангенти кривих, угао између кривих 
и геометријско место тачака које 
испуњавају одређене услове. 
 

 Праћење и вредновање 
Праћење и вредновањеостварености 
исхода вршити кроз: 

• активност ученика на часу; 
• усмену проверу знања; 
• писмену провера знања; 
• тестове знања. 

 

Оквирни број часова по темама 

• Полиноми (7 часова) 
• Тригонометрија (19 часова) 
• Елементи линеарне алгебре и 

линеарног програмирања (14 часова) 
• Конусни пресеци (20 часoва) 

   

За реализацију 4 писмена задатка са 
исправкама планирано  је 8 часова. 

Кључни појмови садржаја: дељење полинома, тригонометријскеједначине и неједначине, Моаврова формула, линеарно програмирање, конусни пресеци 
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 ИЗАБРАНА ПОГЛАВЉА МАТЕМАТИКЕ 

Годишњи фонд часова: 62 часа 

Разред: четврти 

  

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да : 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  ПО 
ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРОГРАМА 

Ирационалне 
једначине и 
неједначине 

• Стицање основних 
знања о 
ирационалним 
једначинама и  
неједначинама 

• реши  једноставније ирационалне 
једначине  

реши једноставније ирационалне 
неједначине  

• Ирационалне једначине 
(квадратни корен) 

• Ирационалне једначине  
(кубни корен) 

• Ирационалне неједначине 

На почетку теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе, односно 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 

• теоријска настава (62 часа) 
 

Место реализације наставе 

• Настава се реализује у учионици 
или кабинету за математику 

 

Препоруке за реализацију наставе 

• образложити циљ учења предмета, 
начин и критеријум оцењивања 

• неопходна предзнања поновити уз 
максимално ангажовање ученика 

• подстицати ученике на размишљање 

Експоненцијалне и 
логаритамске 
једначине и 
неједначине 

• Проширивање 
знања о 
експоненцијалним и 
логаритамским 
једначинама 

• Стицање знања о 
експоненцијалним и 
логаритамским 
неједначинама 

• реши  експоненцијалне једначине 
• реши једноставније 

експоненцијалне неједначине 
• реши логаритамске једначине 

реши једноставније логаритамске 
неједначине 

• Експоненцијалне једначине 
• Екпоненцијалне неједначине 
• Логаритамске једначине 
• Логаритамске неједначине 

Комбинаторика 

• Стицање основних 
знања из 
комбинаторике  

• примени правило збира и правило 
производа  

• одреди број пермутација датог 
скупа 

• одреди број варијација датог скупа 
• одреди број комбинација датог 

скупа 
• напише пермутације (варијације, 

комбинације) датог скупа од 
највише четири члана 

• одреди  k-ти биномни коефицијент 

• Комбинаторика. Правило збира и 
правило производа 

• Пермутације  
• Варијације  
• Комбинације  
• Биномни образац 
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у развоју бинома на n-ти степен 
• одреди непознати члан у развоју 

бинома на n-ти степен који 
задовољава дате услове 

•  

и самостално закључивање 
• примењивати разноврсне облике и 

методе рада, како би се подстакла 
активност ученика 

• инсистирати на прецизности, 
тачности, систематичности и 
уредности у раду 

• упућивати ученике на претраживање 
различитих извора и примену 
савремених технологија  
 

• Ирационалне једначине и 
неједначине: наглашавати 
неопходност постављања услова за 
дефинисаност. Неједначине 
обрадити на једноставнијим 
примерима. 
 

• Експоненцијалне и 
логаритамске једначине и 
неједначине: наглашавати 
неопходност постављања услова за 
дефинисаност. Неједначине 
обрадити на једноставнијим 
примерима. 

 

• Комбинаторика: при решавању 
задатака пребројавања разматрати 
варијације, пермутације и 
комбинације са и без понављања. 
Користити  што више конкретних 
примера из живота. 

 

• Вероватноћа и статистика: при 
обради новог градива користити  
што више конкретних примера 
изживота. 

Вероватноћа и 
статистика 

• Стицање основних 
знања из 
вероватноће и 
статистике 

• уочи случајне догађаје 
• препозна који су догађаји могући, 

повољни, сигурни, немогући 
• израчуна вероватноћу догађаја 

(статистичка и класична 
дефиниција вероватноће) 

• одреди условну вероватноћу 
догађаја А у односу на догађај B 

• објасни и примени формулу 
тоталне вероватноће  

• објасни и примени Бајесову 
формулу 

• наведе пример случајне 
променљиве 

• примени биномну расподелу  
• примени нормалну расподелу  
• израчуна нумеричке 

карактеристике случајних 
променљивих (математичко 
очекивање, дисперзију, медијану и 
мод) 

• препозна основне појмове 
статистике 

• формира статистичке табеле и на 
основу њих  графички приказује 
податке 

• израчуна одређене карактеристике 
случајног узорка (аритметичку 
средину узорка, медијану узорка, 
мод узорка и дисперзију узорка) 

 

 

• Случајни  догађаји. Простор 
елементарних догађаја 

• Статистичка и класична дефиниција 
вероватноће 

• Условна вероватноћа 
• Формула тоталне вероватноће. 

Бајесова формула 
• Случајне променљиве. Дискретне 

случајне променљиве и биномна 
расподела 

• Непрекидне случајне променљиве и 
нормална 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) 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018/19. – 2021/22.  -  Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд 

330 
 

 

 Праћење и вредновање 
Праћење и вредновањеостварености 
исхода вршити кроз: 

• активност ученика на часу; 
• усмену проверу знања; 
• писмену провера знања; 
• тестове знања. 

 

Оквирни број часова по темама 

• Ирационалне једначине и 
неједначине  (10 часова) 

• Експоненцијалне једначине и 
неједначине(11 часова) 

• Комбинаторика (13 часова) 
• Вероватноћа и статистика(20 

часова) 
За реализацију 4 писменa задатка са 
исправкама планирано  је  8 часова. 

Кључни појмови садржаја: ирационалне, експоненцијалне и логаритамске једначине и неједначине, комбинаторика, вероватноћа и статистика  
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Назив предмета: ЛОГИКА СА ЕТИКОМ 

Годишњи фонд часова: 68 или 62 

Разред:  трећи или четврти 

Циљеви учења: 
 

− 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. 

 

TЕМА ЦИЉ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ   
ПО ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА 
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Увод у логику • Увођење ученика у 
предмет логике 

 

• препозна да и сам већ користи логику као и 
граматику 

• разликује мишљење од маште, надања, опажања 
и наводи примере из свакодневног живота 

• искаже дефиницију логике, разуме и опише у 
чему се састоји формални карактер логике 

• разликује принципе мишљења, наведе примере за 
основне логичке принципе и симболички  их  
приказује 

 

• Појам и подела логике.  
• Логика као наука о форми 

мишљења 
• Основни логички принципи 

(идентитет, непротивуречност и 
и искључење трећег) 

• На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 

Облици наставе 
Предмет се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
• теоријска настава (49 или 

46 часова) 
• обрада и провера знања (19 

или 16 часова) 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава и 

радионице се реализују у 
учионици 
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Формална 
логика: 
• појам 
• суд 
• закључак 

• Развој сазнања о појму и 
односима међу појмовима  

• Упознавање ученика са 
структуром суда, врстама 
судова и односима 
између судова 

• Оспособљавање ученика 
за логичко закључивање 

• увиди разлику између појма, термина, опажаја, 
предмета, представе 

• разликује обим и садржај појма, увиђа однос 
између обима и садржаја, наводи пример за обим 
и садржај и дефинише обим и садржај појма 

• препознаје и именује појмове, набраја их, уочава 
разлику између појединачних и општих појмова 

• препознаје односе међу појмовиима и именује их 
(субординација, координација, контрарност) и 
графички приказује односе међу појмовима 

• наведе делове дефиниције 
• даје примере дефиниције из своје струке 
• разликује прешироку и преуску дефиницију 
• разликује чланове деобе од принципа деобе 
• увиђа значај принципа деобе самостално изводи 

једну деобу 
 

• разликује субјекат и предикат суда и увиђа значај 
копуле за квалитет суда 

• препознаје форму сложеног суда, разликује и 
именује логичке везнике (негација, конјукција, 
дисјункција, импликација и еквиваленција) и 
наводи примере 

• разликује квантитет и квалитет суда, препознаје 
форму а,е,i,o суда и наводи примере 

• именује односе међу судовима  
• препознаје индуктивно, дедуктивно и 

закључивање по аналогији на примерима из 
свакодневног живота 

• увиђа да и сам користи наведене форме 
закључивања, именује их и разликује 

• демонстрира конверзију и обверзију на 
примерима   

• наведе и објасни четири фигуре силогизма 
• изводи задате модусе силогизма 

• 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, конјукција, 
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. 

Препоруке за реализацију 
наставе 
• Дијалог са ученицима, 

самостални рад, 
организовање дебате 

• Користити актуелне примере 
из штампе и других медија  

• Користити актуелне примере 
везане за струку ученика 

Праћење и вредновање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
1. Опажања наставника - 

праћење рада на часу 
2. Питања - одговори 
Оквирни број часова по 
темама 

• 1    (3 часа) 
• 2    (7+ 7+11 часова) 
• 3    (6 часова) 
• 4    (4 часова) 
• 5    (14 часова) 
• 6    (16 часова) 
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• излаже примере за хипотетички и дисјунктивни 
силогизам 

• повезује форме закључивања у облику доказа 
 

Логичке 
грешке 

• Оспособљавање ученика 
за уочавање грешака у 
аргументацији, 
закључивању и 
доказивању  

 

• разликује случајне од намерних логичких 
грешака 

• примењује форме закључка и доказа 
• препознаје и именује логичке грешке: увођење 

четвртог појма у силогизам, нерасподељен појам, 
замена теза, argumentum ad hominem, post hoc 
ergo propter hoc.  

• Паралогизми и софизми 
• Грешке у закључку  
• Грешке у доказу 
• Грешке у аргументацији 

Појам и 
значај етике  

• Развој сазнања о појму и 
предмету етике, значају 
моралних норми за живот 
појединца у друштву 

 

• набраја правила (норме) из различитих сфера 
живота 

• издваја правила која слободно прихватамо и 
разликује их од оних која имају спољашње 
порекло 

• дефинише предмет етике 
 

• Настанак и предмет етике 
• Појам норме и појам морала 
• Разлика између обичајних, 

правних и етичких норми 
 

Лични 
идентитет, 
слобода и 
одговорност 

• Развој сазнања о 
идентитету, формирању 
идентитета и о 

      флуидности идентитета 
преко 
      социјалних улога 
• Развој способности 

идентификовања 
разликовања појмова пол 
и род и утицај 

      културе на формирање 
појмова 
      пола и рода (разлике у    

• набраја како се све манифестује лични идентитет  
• разликује утицаје који формирају лични 

идентитет (разликује род и пол) 
• увиђа колика је моћ визуелног идентитета 
• препознаје утицај медија на креирање визуелног 

идентитета 
• уочава разлику између модних и етичких 

императива 
• супротставља медијски наметнуте животне 

идеале и етичке вредности 

• 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 
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Кључни појмови садржаја: етичке норме, вредности, идентитет, појам, суд, закључак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      културама) 
• Формирање става о улози 

медија у креирању 
идентитета 

Основне 
етичке норме 
и вредности 

• Упознавање ученика са 
основним етичким 
нормама и вредностима и 
развијање личног 
вредносног система 

• препознаје важније људске вредности 
• разликује слободне од самовољних и наметнутих 

поступака 
• схвата постојање слободе избора као услова 

моралног поступања 
• разуме везу између избора и одговорности  
• упоређује одговорне и неодговорне поступке  
• може да расправља о томе да ли је извор морала у 

нама или изван нас (аутономна и хетерономна 
етика)  

• увиђа разлику имеђу основних етичких праваца  

• Пријатељство 
• Верност 
• Породица 
• Љубав 
• Морално добро 
• Донација органа 
• Сурогат мајка 
• Клонирање 
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Назив предмета: ИСТОРИЈА (OДАБРАНЕ ТЕМЕ) 

Годишњи фонд часова: 68 или 62 

Разред: трећи или четврти 

Циљеви учења: 

– 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. 

 

ТЕМА ЦИЉ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 
бити у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРОГРАМА 

Село и град 
некад и сад 

• Стицање знања 
о миграцијама 
село – град као 
константним 
појавама у 
историји 
људског 
друштва. 

• Проширивање 
знања о 
животу 
сеоског и 
градског 
становништва 

• 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 

• 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 

На почетку теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе, односно 
учења, планом рада и начинима оцењивања 
 
Облици наставе: 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
• теоријска настава. 
Место реализације наставе: 
• Теоријска настава реализујесе у 

учионици или одговарајућем кабинету. 
Праћење и вредновање: 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
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у Србији у XIX 
и XX веку. 

града кроз историју; 
• уочи разлике у начину 

становања између 
припадника различитих 
друштвених слојева кроз 
историју. 

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). 

• праћење остварености исхода 
• тестове знања. 
 
Оквирни број часова по темама: 
• Свакој од четири теме које буду изабране 

треба посветити четвртину часова 
предвиђених наставним планом. 

Препоруке за реализацију наставе: 
• задатак наставника је да на почетку 

школске године од дванаест 
понуђенихнаставних тема, ученицима 
предложи шест, од којих ће они, као 
група, у складу са својим склоностима, 
изабрати четири, 

• структура програма конципирана је с 
циљем да помогне наставнику у 
планирању непосредног рада са 
ученицима, олакшавајући му одређивање 
обима и дубине обраде појединих 
наставних садржаја, 

• за сваку тематску целину дати су 
циљеви, исходи и садржаји, а исходи 
треба да послуже да наставни процес 
буде тако обликован да се наведени 
циљеви остваре,  

• садржаје треба прилагођавати 
ученицима, како би најлакше и најбрже 
достигли наведене исходе,  

• наставник има слободу да сам одреди 
распоред и динамику активности за 
сваку тему, уважавајући циљеве 
предмета, 

• програм се може допунити садржајима 
из прошлости завичаја, чиме се код 
ученика постиже јаснија представа о 
историјској и културној баштини у 

Култураодевања 
и исхране некад 

и сад 

• Проширивање 
знања о 
променама у 
начину 
одевања и 
исхрани кроз 
историју. 

• Уочавање 
промена у 
начину 
одевања код 
Срба кроз 

• 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 

• 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, 
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историју. 
• Уочавање 

улоге 
различитих 
културних 
утицаја на 
начин одевања 
и исхрану код 
Срба кроз 
историју. 

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. 

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”). 

њиховом крају  (археолошка налазишта, 
музејске збирке), 

• у школама на наставном језику неке од 
националних мањина могу се обрадити и 
проширени наставни садржаји из 
прошлости тог народа, 

• 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, не зато да 
би оптеретили памћење ученика, већ да 
би им историјски догађаји, појаве и 
процеси били предочени јасно, детаљно, 
живо и динамично, 

• посебно место у настави историје имају 
питања, како она која поставља 
наставник ученицима, тако 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, не само у фази утврђивања и 
систематизације градива, већ и у самој 
обради наставних садржаја, 

• у зависности од циља који наставник 
жели да оствари, питања могу имати 
различите функције, као што су: 
фокусирање пажње на неки садржај или 

Војска, оружје и 
рат некад и сад 

• Проширивање 
знања о 
развоју војне 
технике и 
променама у 
начину 
ратовања кроз 
историју. 

• Проширивање 
знања о 
развоју војске 
и начину 
ратовања код 
Срба кроз 

• 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; 

• Војска, оружје и рат кроз историју 
(војничка опрема – одећа, оклопи, 
штитови, оружје; родови војске, опсадне 
справе, увежбавање ратничких вештина, 
витешки турнири, мегдани, 
појававатреног 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). 
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историју. 
• Развијање 

критичког 
става према 
рату. 

 
 

• 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. 

• 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).  

 

аспект, подстицање поређења, трагање за 
појашњењем, 

• настава би требало да помогне 
ученицима у стварању што јасније 
представе не само о томе шта се десило, 
већ и зашто се то десило и какве су 
последице из тога проистекле, 

• у настави треба што више користити 
различите облике организоване 
активности ученика (индивидуални рад, 
рад у пару, рад у групи, радионице или 
домаћи задатак), 

• 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, 

• треба искористити и утицај наставе 
историје на развијање језичке и говорне 
културе (беседништва), јер историјски 
садржаји богате и оплемењују језички 
фонд ученика, 

• у раду са ученицима неопходно је имати 
у виду интегративну функцију историје, 
која у образовном систему, где су знања 
подељена по наставним предметима, 
помаже ученицима да постигну целовито 
схватање о повезаности и условљености 
географских, економских и културних 
услова живота човека кроз простор и 
време, 

Новац и банке 
кроз историју 

• Проширивање 
знања о улози 
новца и банака 
у економским 
системима 
кроз историју. 

• Усвајање 
знања о улози 
новца и банака 
у 
свакодневном 
животу некад и 
сад. 

• Проширивање 
знања о 
историји новца 
и развоју 
банкарства код 
Срба.  

• 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.  

• 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). 

Верски живот и 
обичаји  кроз 

историју 

• Проширивање 
знања о 
веровањима и 
обичајима у 

• уочи основна обележја 
веровања од праисторије до 
савременог доба; 

• наведе и упореди 

• Веровања у старом Египту и 
Месопотамији (загробни живот, 
балсамовање, хороскопи, астрологија, 
обреди и ритуални предмети...).  
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прошлости и 
садашњости. 

• Уочавање 
прожимања 
веровања и 
културе кроз 
историју. 

• Сагледавање 
сличности и 
разлика у 
веровањима и 
обичајима 
некад и сад. 

• Проширивање 
знања о 
веровањима и 
обичајима код 
Срба кроз 
историју. 

карактеристике обичаја и 
веровања у различитим 
периодима; 

• идентификуке 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. 

• 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). 

 
 
 

• пожељно је избегавати фрагментарно и 
изоловано учење историјских чињеница 
јер оно има најкраће трајање у памћењу 
и најслабији трансфер у стицању других 
знања и вештина, 

• у настави треба, кад год је то могуће, 
примењивати дидактички концепт 
мултиперспективности, 

• одређене теме, по могућности, треба 
реализовати са одговарајућим 
садржајима из сродних предмета, 

• током рада са ученицима потребно је 
стално правити поређења са савременим 
добом, чиме се наглашавасхватањe 
континуитета у развоју друштва и 
богатство садржаја из прошлости, 

• задатак наставника је и да подстиче 
осамостаљивање ученика у прикупљању 
и сређивању историјских података, да их 
усмерава на различите изворе 
информација и подучава их како да се 
према њима критички односе, чиме се 
негује истраживачки дух и занимање за 
науку и подстиче развој мишљења 
заснованог на провереним чињеницама и 
аргументима, 

• овај предмет пружа велике могућности 
за интеграцију школског и ваншколског 
знања ученика, за излазак из оквира 
школских уџбеника и учионица, 
укључивање родитеља и суграђана који 
поседују знања, колекције, књиге, 
филмове и другу грађу која може да 
помогне у реализацији програма,  

• наставник треба да тежи комбиновању 
различитих метода рада (кратка 

Образовање и 
васпитање кроз 

историју 

• Продубљивање 
знања о 
развоју 
образовања 
кроз историју. 

• Уочавање 
сличности и 
разлика у 
образовању и 
васпитању 
некад и сад. 

• Разумевање 
утицаја 
привредног 

• 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 

• 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, 
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развоја на 
квалитет 
образовања. 

• Продубљивање 
знања о 
развоју 
образовања 
код Срба кроз 
историју. 

образовања и васпитања у 
животу људи; 

• препозна међусобну 
условљеност степена 
привредног развитка и 
квалитета образовања. 

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).  

предавања, гледање филмова, читање 
књига, дискусије, анализа писаних 
извора, слика и фотографија...), 

• у извођењу наставе самостално 
истраживање ученика је најважније, без 
обзира на изабране методе рада, а 
наставникова је улога да организује 
наставу, пружи помоћ ученицима у раду 
(од давања информација до упућивања 
на изворе информација) и да подстиче 
интересовање ученика за предмет, 

• у припреми и реализацији часова 
наставницимаможе користити следећа 
литература: 

     Д. М. Ацовић, Хералдика и Срби, Београд    
      2008. 
     Д. Бабац, Специјалне јединице 
југословенске   војске у Априлском рату,   
Београд 2006. 
 Д. Бабац, Ч. Васић, М. Марковић,   
Црногорска војска 1896–1916, Београд 2007.    
      Д. Бандић, Народна религија Срба у 100   
      појмова,Београд 2004. 
В. Бикић, Средњовековно село, Београд  
2007. 

М. Благојевић, Србија у доба Немањића, 
Београд 1989. 
С. Бојанин, Забаве и светковине у 
средњовековној Србији (од краја XII до 
крајаXV века), Београд 2005. 
Е. Бухари, Наполеонова гардијска 
коњица, Београд 2006. 
А. Веселиновић, Р. Љушић, Српске 

Комуникације, 
путовања и 

туризам некад и 
сад 

• Уочавање 
значаја 
комуникација 
и њиховог 
развоја у 
историји 
друштва. 

• Разумевање 
утицаја 
комуникација 
на упознавање 
и 
приближавање 
држава, народа 
и њихових 
култура. 

 

• 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. 

• 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).  
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Друштвени и 

породични 
живот кроз 

историју 

 

• Продубљивање 
знања о 
развоју 
друштвеног и 
породичног 
живота кроз 
историју. 

• Уочавање 
сличности и 
разлика у 
друштвеном и 
породичном 
живота некад и 
сад. 

• Проширивање 
знања о 
друштвеном и 
породичном 
животу код 
Срба кроз 
историју. 

 

• идентификујеосновна 
обележја друштвеног живота 
од антике до данас; 

• идентификујеосновна 
обележја породичног живота 
од антике до данас; 

• наведе основна обележја 
друштвеног живота код Срба 
кроз историју; 

• наведеосновна 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. 

 

• 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...) 

династије, Нови Сад 2001.  
П. Вилар, Злато и новац у повијести 
1450–1920, Београд 1990.  
А. Вулетић, Ј. Мијаиловић, Између 
посела и балова. Живот у Србији у 19. 
веку, Београд 2005. 
Р. Вучетић, Престоница независне 
Србије (1878–1918), Београд 2008. 
К. Гравет, Витезови, Београд 2006. 
С. Димитријевић, Средњовековни српски 
новац, Београд 1997. 
Љ. Димић, Културна политика у 
Краљевини Југославији 1918–1941, I–III, 
Београд 1996. 
А. Ђуровић, Модернизација образовања 
у Краљевини Србији 1905–1914, Београд  
2004. 
Историја приватног живота,I-
V,приредили Ф. Аријес и Ж. Диби, 
Београд 2000–2004. 
М. Јовановић-Стојимировић, Силуете 
старог Београда, Београд 2008. 
Д. Косановић, Почеци кинематографије 
на тлу Југославије 1896–1918, Београд 
1985. 
Лексикон српског средњег века, 
приредили С. Ћирковић и Р. Михаљчић, 
Београд 1999. 
П. J. Марковић, Београд 1918–1941, 
Београд 1992. 
П. J. Марковић, Београд између Истока 
и Запада 1948–1965, Београд 1996. 
П. J. Марковић, Трајност и промена. 
Друштвена историја социјалистичке 
свакодневице у Југославији и Србији, 

Фотографија, 
филм, радио и 

телевизија кроз 
историју 

• Проширивање 
знања о 
развоју 
фотографије, 
филма, радија 
и телевизије 

• уочи основна обележја 
развоја фотографије, филма, 
радија и телевизијекроз 
историју; 

• изведе закључак о значају 
фотографије, филма, радија и 

• Значај фотографије, филма, радија и 
телевизије (као техничких 
достигнућа,начина уметничког 
изражавања, средстава масовне 
комуникације, сазнавања и образовања, и 
као историјских извора). 
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кроз историју. 
• Разумевање 

утицаја 
фотографије, 
филма, радија 
и телевизије на 
друштвени, 
политички и 
културни 
живот. 

• Проширивање 
знања о 
развоју 
фотографије, 
филма, радија 
и телевизије у 
Србији. 

• Уочавање 
значаја 
фотографије, 
филма, радија 
и телевизије 
као 
историјских 
извора. 

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. 

• 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). 

Београд 2007. 
М. Милићевић, Грб Србије: развој кроз 
историју, Београд 1995.  
Ј. Миодраговић, Народна педагогија у 
Срба или како наш народ подиже пород 
свој, Београд 1914. 
Д. Мрђеновић, А. Палавестра, Д. Спасић,    
Родословне таблице и грбови српских    
династија и властеле, Београд 1987. 
Образовање код Срба кроз векове, 
Београд 2001. 

Е. Пирсон, Стара Грчка, Београд 2006. 
      Р. Плат, Свет филма, Београд 2006. 
Приватни живот у српским земљама  
средњег века, приредиле С. Марјановић- 
Душанић и Д. Поповић, Београд 2004. 
Приватни живот у српским земљама у  
освит модерног доба, приредио А. Фотић, 
Београд 2005. 
Приватни живот код Срба у деветнаестом 
веку. Од краја осамнаестог века до Првог 
светског рата, приредили А. Столић и Н. 
Макуљевић, Београд 2006. 
Приватни живот код Срба у двадесетом  
веку, приредио М. Ристовић, Београд 2007. 
Р. Радић, Страх у позној ВизантијиI-II,  
Београд 2000.  
Р. Радић, Византија – пурпур и пeргамент, 
Београд 2006.  
      Р. Радић, Цариград – приче са     
      Босфора,  Београд 2007. 
      Службено одело у Србији у 19. и 20. веку,   
      Београд 2001.  

Д. Стојановић, Калдрма и асфалт. 
Урбанизација и европеизација Београда 
1890–1914, Београд 2008. 

Брига о телу и 
здрављу кроз 

историју 

• Продубљивање 
знања о 
развоју 
здравствене 
културе кроз 
историју. 

• Уочавање 
утицаја 

• 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 

• 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, 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018/19. – 2021/22.  -  Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд 

343 
 

економског и 
културног 
развитка на 
степен 
здравствене 
културе. 

• Проширивање 
знања о 
развоју 
здравствене 
културе код 
Срба. 

историју; 
• разуме повезаност степена 

економског и културног 
развитка и здравствене 
културе;  

• разуме значај хуманитарних 
организација и њиховог 
деловања. 

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...). 

Ж. Стојановић, Папирни новац Србије и 
Југославије, Београд 1996. 
Н. Томас, Д. Бабац, Армије на Балкану 
1914–1918, Београд 2006. 
Џ. Харт, Стари Египат, Београд 2006. 
Ф. Џајс, Витезови кроз историју, 
Београд 2003. 
Ф. Џајс, Џ. Џајс, Живот у 
средњовековном граду, Београд 2004. 
Ф. Џајс, Џ. Џајс, Живот у 
средњовековном замку,Београд 2005. 
Ф. Џајс, Џ. Џајс, Живот у 
средњовековном селу,Београд 2006.  
С. Џејмс, Стари Рим, Београд 2006. 

 

Грбови и 
заставе некад и 

сад 

• Продубљивање 
знања о 
развоју грбова 
и застава и 
њиховом 
значају у 
историји. 

• Упознавање са 
развојем, 
улогом и 
значајем 
грбова и 
застава у 
прошлости 
српског 
народа. 

• 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. 

• 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 
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Кључни појмови садржаја: историјски извори, историјско истраживање. 

 

 

 

 

 

 

Петровића-Његоша, вук Балшића, 
љиљани Котроманића...).   

Спорт некад и 
сад 

• Проширивање 
знања о 
развоју 
спортског 
живота кроз 
историју. 

• Уочавање 
сличности и 
разлика у 
спортским 
играма и 
надметањима 
некад и сад. 

• Проширивање 
знања о 
развоју 
спортског 
живота код 
Срба. 

• 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. 

• Улога и значај спорта од антике до 
савременог доба (спорт као део бриге о 
здрављу и као забава; спорт и 
Олимпијске игре у античкој Грчкој као 
основ спортских игара савременог доба; 
спортска надметања кроз историју – 
најпопуларнији спортови, аматерски и 
професионални спорт, модерне 
Олимпијске игре). 

• Спорт код Срба кроз историју (народне и 
пастирске игре као прва спортска 
надметања, прва спортска друштва, 
оснивање Српског олимпијског клуба 
1910, учешће на међународним 
такмичењима и велики успеси, спортска 
друштва и клубови; савремени спорт и 
спортски живот). 
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Назив предмета: ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Годишњи фонд часова: 34 или 31 

Разред: трећи или четврти 

Циљеви  учења: 

– Схватање односа 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. 

 

ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ   

ПО ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА МЕТОДИЧКО-
ДИДАКТИЧКО 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Основни 
појмови 

екологије 

• Проширивање знања 
о предмету 
истраживања и 
значају екологије 

• Схватање структуре 
екосистема/биосфере 
и процеса који се у 
њима одвијају 

• Разумевање значаја 
биодиверзитета за 
опстанак живота на 
Земљи 

 

• 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 
 

• Дефиниција, предмет 
истраживања и значај 
екологије 

• Структура екосистема 
• Процеси који се одигравају у 

екосистему 
• Биодиверзитет 
• Биосфера као јединствени 

еколошки систем Земље 

На почетку теме ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе, односно  учења, планом 
рада и начинима евидентирања и оцењивања. 
 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз комбинацију 
различитих облика наставног рада и врста 
наставе (дидактичких модела)  
 
Место реализације наставе 
• Кабинет за биологију, универзална 

учионица, адекватни објекти изван школског  
комплекса, природа 

 
Препоруке за реализацију наставе 
• поштовање свих дидактичких принципа 
• примена наставних средстава, реализација 

теренске наставе, реализација 
биолошких/еколошких наставних екскурзија 

• комбиновање различитих дидактичких 
модела (проблемска, тимска настава 

Животна 
средина и 
одрживи 

развој 

• Проширивање знања 
о изворима и 
врстама загађивања 
животне средине 

• Разумевање 
концепта одрживог 
развоја 
 

• Разумевање значаја 
различитих облика 
заштите и 

• 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 

• Извори загађивања животне 
средине 

• Последице загађивања 
животне средине  

• Заштита животне средине и 
одрживи развој 

• Глобалне промене у 
животној средини и њихове 
последице 
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Кључни појмови садржаја: екосистем, биодиверзитет, одрживи развој, одговоран однос према животној средини, одговоран однос према сопственом здрављу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

унапређивања 
животне средине 

• Развијање свести о 
последицама 
глобалних 
климатских промена 

животињама, крзнашицама и осталим 
угроженим животињским и биљним врстама  

• процени последице глобалних климатских 
промена 

 
 

биологије) 
• реализација самосталних ученичких радова 

(есеји, презентације, реферати, пројекти) 
 
 
Праћење и вредновање 
Евидентирање и оцењивање ученика (путем 
усмене и писане провере знања, тестирања, 
израде презентација и пројеката) 
 

 
Oквирни број часова по темама 
• основни појмови екологије  (10/9 часова) 
• животна средина и одрживи развој 
(14/13 часова) 
• еколошка култура (10/9 часова) 
Број часова по теми потребно је прилагодити 
годишњем фонду часова. 

Еколошка 
култура 

• Проширивање знања 
о начинима и значају 
одржавања личне 
хигијене и хигијене 
животног и радног 
простора 

• Схватање значаја 
правилне употребе 
производа 

• Разумевање 
различитих утицаја 
на здравље  човека 

• 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 

• Уређење животног и радног 

простора 

• Потрошачка култура 

• ГМ хранa 

• Утицај савременог начина 

живота на здравље човека 
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Назив предмета: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Годишњи фонд часова: 34 или 31 

Разред: Трећиили четврти 

Циљеви учења 
 

– 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 уочавање разлика и сличности између наше и других традиција и култура у домену музике; 
– Унапређивање естетских критеријума код ученика; 
– 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; 
– Подстицање уметничког развоја и усавршавања у складу са индивидуалним интересовањима и способностима. 

 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ   
ПО ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА 
ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРОГРАМА 

Класична музика 
(општа музичка 

анализа и теорија 
кроз слушање 

музике) 

• Оспособљавање ученика за 
разликовање музичких стилова 
од првобитне заједнице до 21. 
века. 

• Развијање навика за слушање 
уметничке музике. 

• Оспособљавање уочавања 
разлика карактера композиција 

• Формирање музичког укуса и 
адекватног музичког 
експресивног доживљаја 
музичког дела приликом 
слушања(аудио апаратима и 
уживо на концертима) 
 

• 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 

• Препознаје одслушанe 
композиција уз познавање 
њихових аутора као ивреме 
настанка.. 

• Експресивно,аутономно 
доживљава карактер одслушане 
композиције 

• Поседује адекватан музички укус. 
• Самоиницијативно посећује 

концерте и друге музичке 
манифестације у  
     локалној заједници.  

• 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. 
• Ренесанса и барок: 
Палестрина Л.:Огни белта,Вивалди 
А.:4 годишња доба,Хендл 
Г.Ф.:Месија(Алелуја),Бах Ј.С.:Токата и 
фуга d – mol,Брандебуршки концерт 
бр.3 G – dur 
• Класицизам: 
Хајдн Ј.:Симфонија изненађења бр 
94.G – dur, 
Моцарт В.А.:Симфонија бр.40.G-
dur,Реквијем,Мала ноћна музика,Турски 
марш,Бетовен Л.В.:5. и 9. симфонија,За 

• На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
• теоријска настава  
 
 
Место реализације наставе 
• Настава се реализује у 

учионици 
 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 
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 Елизу, 
Месечева соната, 
• Романтизаm 
Менделсон Ф.:Свадбени марш,Шопен 
Ф.:Валцер des-dur,Брамс Ј.:Мађарске 
игре по избору,Сметана 
Б.:Влтава,Дворжак А.:Симфонија из 
новог света 
• Импресионизам 
Дебиси К.:Прелид за поподне једног 
пауна,Равел М.: Болеро 
• Музика xx века 
Шостакович:Камерна  
симфонија,Прокофјев С.:Ромео и 
Јулија,Шенберг,Стравински,Веберн 

• Користити сва доступна 
наставна средства 

• Користити мултимедијалне 
презентације 

• Упућивати ученике да 
користе интернет и стручну 
литературу 

• Примењивати индивидуални 
рад, рад у паровима и рад у 
мањим групама 

Континуирано упућивати 
ученике на присуство музике у 
свакодневном животу, примену 
у пракси и другим наставним 
предметима 
 
Праћење и вредновање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
 
 
 
1. праћење остварености 

исхода 
2. тестове знања 
 

 
Оквирни број часова по 
темама 
• класична музика  
(8 часова) 
• опера и балет;оперета и 
мјузикл  
(5 часова) 
• традиционална музика(6 
часова) 
• џез и блуз музика  
(5-4 часа) 

 
Oпера и балет 

Oперета и мјузикл 

• Значај корелације између 
текста, музичког и сценског 
извођења  
Оспособљавање ученика за 
препознавање и разликовање 
разних видова опере кроз 
историју 

• Разуме међусобну повезаност 
текста, музике и покрета. 

• Разликује музичко сценска дела 
према периоду настанка. 

• Препознаје историјско културни 
амбијент у коме су настала 
поједина дела 

 
 

 
 

 
• опере:Бизе Ж.: Кармен,Верди 

Ђ.:Трубадур,Росини Ђ.:Севиљски 
берберин,Пучини: Тоска,Боеми, 

• балети Чајковски П.И.:Лабудово 
језеро,Успавана 
лепотица,Прокофјев С.:Ромео и 
Јулија  

• оперете Штраус Ј.:Слепи миш 
• Мјузикли:Цигани лете у 

небо,Коса,Мама Миа,Чикаго… 

 
Традиционална 
музика(народне 

песме,игре,плесови) 

• Оспособљавање ученика за 
препознавање и разликовање 
културе и традиције како свог 
тако и других народа 

• Развијање естетских 
критеријума код ученика 

• Развијање способности 
уочавања утицаја народног 
стваралаштва на уметничко 
стваралаштво. 

 
 

 
• Препознаје естетске вредности у 

култури свог и народа других 
земаља уочавањем 
карактеристичних обележја 
музике светске народне баштине. 

• Сагледава и вреднује утицај 
народног стваралаштва на 
уметничко стваралаштво. 

 
 

• Изворно певање традиционалних 
композиција са нашег и суседних 
подручја.Кола и народне игре 
Србије и суседних земаља. 
 Мокрањац Ст.Ст.: 
Руковети,Тајчевић М.: Охридска 
легенда 

• Народна музика интегрисана у 
забавну,електронску,џез и разне 
алтернативне правце. 

• извођачи: Биљана Крстић,састав 
Балканика,,Слободан 
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Тркуља,Василиса,Кирил 
Џајковски... 

• филм и филмска музика (5-
4 часа) 
• хор, камерно и оркестарско 
извођење композиција  
(5-4 часова) 

 
  

Џез и блуз музика 
Филм  и филмска 

музика 
 

 

• Способност препознавања 
критеријума који се односе на 
ритмичку строгост и 
импровизовање мелодије као 
карактеристика одређене врсте 
музике(џез,блуз) 

• Способности разликовања боје 
звука различитих инструмената 
као и њихових састава. 

 

• Препознаје критеријуме који се 
односе на начине настајања 
мелодијско ритмичких образаца 
раличитих музичких жанрова. 

• Разликује боју звука различитих 
инструмената,као и њихов 
визуелни изглед  

Разликује саставе 
извођача(Соло глас-хор,Соло 
инструмент-камерни састав-
оркестар) 

 
• 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... 

Хорско певање • Оспособљавање ученика за 
заједничко извођење 

• Препознаје и реализује елементе 
заједничког музицирања 

• слободан избор композиција према 
могућностима извођача 

 
 
Кључни појмови садржаја: изражајна музичка средства и стилови, традиционална музика, опера и балет и примењена музика 
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7.4. ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ (А2) 

Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство: ("Службени гласник 
РС", бр. 7/2018) 

 
 
 
ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 
 

1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА –  ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 
 

РАЗРЕД 
НАСТАВА 

УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

I 70 0 0 18 88 
 

2. ЦИЉЕВИ УЧЕЊА 
 

− Упознавање са врстама, начином производње, својствима и применом грађевинских материјала  
− Упознавање са еколошким материјалима који се користе у грађевинарству 
− Развијање логичког закључивања и критичког мишљења у примени материјала при изради објеката  
− Развијање способности за правилан избор материјала за израду објекта 
− Стицање знања о законским регулативима код производње и примене грађевинских материјала 
− Осамостаљивање ученика у раду и упућивање на коришћење стручне литературе 

 
  

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?regactid=426025&doctype=reg&findpdfurl=true
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?regactid=426025&doctype=reg&findpdfurl=true
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3. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И УПУТСТВО ЗА  ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 
 

Разред: први 

ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  ПО 
ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

Опште особине 
грађевинских 
материјала 
 

• Упознавањеса 
значајем материјала 
у грађевинарству 

• разликује особине грађевинских материјала 
(физичке, хемијске, механичке, технолошке 
и остале), 

• наведе врсте грађевинских материјала. 

• Физичке особине грађевинских 
материјала.  

• Хемијске особине грађевинских 
материјала 

• Механичке особине грађевинских 
материјала 

• Остала својства грађевинских материјала 
• Подела грађевинских материјала 

На почеткутеме  ученике упознати са 
циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања. 
 
Реализација наставе: 
Теме се реализују кроз следеће облике 
наставе: 
• теоријска настава (70 часова) 
• блок настава (18 часова) 
 
Методе рада: 
• Монолошка, дијалошка 
• Демонстрација 
• Дискусија 
 
Место реализације наставе 
• Кабинет 
• Учионица 

 
Препоруке за реализацију наставе 
• Приказати узорке материјала који 

су предмет изучавања  
• Користити каталоге произвођача 

грађевинских материјала 
• Излагање подржати цртежом на 

табли или користећи пројекције са 
видео-бим пројектора или 
графоскопа 

• Током обраде појединих тема 

Камени 
материјал 

• Стицање знања о 
минералима и 
стенама 

• Стицање основних 
знања о 
грађевинском 
камену  

• разликује основна својства минерала и стена 
• наведе групе минерала и стена као и њихове 

карактеристичне представнике, 
• наведе употребу минерала и стена у 

грађевинарству. 
• наведе врсте, основна својства и начине 

заштите грађевинског камена, 
• наведе употребу камена у грађевинарству. 

• Опште геолошке особине земље и 
земљине коре 

• Минерали, постанак минерала и врсте 
минерала 

• Стене. Дефиниција стена, општа својства, 
начин постанка и врсте: магматске, 
седиментне и метаморфне 

• Стене као грађевински материјал 
• Грађевински камен: врсте камена, према 

обради и намени, својства, примена и 
заштита од спољашњих утицаја 

Керамички 
материјали 

• Стицање знања о 
керамичким 
материјалима  

• наведе основне чињенице о керамичким 
материјалима и њиховој примени,  

• наведе технолошки процес добијања 
керамичких производа, 

• објасни својства и примену опекарских 
производа, керамичких плочица и 
керамичких цеви, 

• дефинише ватросталне материјале,  наведе 
врсте и квалитет производа, 

• наведе основне карактеристике, врсте и 
примену згуре и пуцоланских материјала 

• Врсте глине за производњу керамичких 
материјала 

• Технолошки процеси добијања 
керамичких материјала 

• Својства и примена опекарских 
производа (опека, блокови, цреп) 
керамичких плочица, керамичких цеви 

• Ватростални материјали, врсте,  услови и 
квалитет производа 

• Згура и материјали пуцоланских 
својстава: (врсте, основне карактеристике 
и примена)  
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Минерална 
везива 
 

• Стицање основних 
знања о везивима 

 

• наведе врсте везива, 
• објасни начин добијања и дефинише 

својства креча, 
• наведе примену креча у грађевинарству, 
• објасни начин добијања и дефинише 

својства цемента, 
• наведе примену цемента у грађевинарству, 
• објасни начин добијања, врсте и својства 

гипса, 
•  наведе примену гипса, 

 

• Врсте везива 
• Креч: сировине за производњу; врсте и 

својства креча: живи хидраулични, 
гашени креч и њихова примена у 
грађевинарству 

• Цемент: производња, врсте и ознаке; 
својства и примена 

• Гипс: врсте, својства и примена 
 

нагласити могућност рециклаже 
материјала и примене 
рециклираних материјала у 
грађевинарству као меру заштите 
животне средине и допринос 
еколошкој градњи објеката 

• На блок настави посетити 
фабрике грађевинских материјала, 
лабораторију за испитивање 
материјала,погоне за производњу 
бетона и бетонских производа, 
стоваришта, магацине. 

• Блок наставу организовати као 
илустрацију одређене тематске 
целине, током године.  

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
• Усмене провере знања 
• Писане провере 
• Активност на часу 

 
Оквирни број часова по темама 
• Опште особине грађевинских 

материјала 2 часа 
• Камени материјал  8 часова 
• Керамички материјал 10 часова 
• Минерална везива 10 часова 
• Бетон 10 часова 
• Дрво 6 часова 
• Метали 6 часова 
• Изолациони  материјали  10 

часова 
• Остали материјали 8 часова 
(стакло; боје, лакови и антикорозивни 
материјали; херметици и лепкови; 
полимери и пластичне масе) 

Малтери • Стицање основних 
знања о малтерима 

 

• дефинише врсте малтера, 
• дефинише својства појединих врста малтера, 
• објасни начине справљања и примену 

малтера у грађевинарству. 
• наведе врсте специјалних малтера , објасни 

њихова својства и примену у грађевинарству  
 

• Малтери, дефиниција, улога агрегата и 
везива, размере мешања, количина воде, 
врсте малтера за зидање и малтерисање; 
справљање малтера 

• Специјалне врсте малтера 
 

Бетон 
 

• Стицање основних 
знања о бетону 

• наведе компоненте и примену бетона, наведе 
поделу бетона према запреминској маси 

• наведе врсте агрегата и објасни утицај на 
квалитет и особине бетона (облик 
зрна,гранулометријски састав) 

• објасни утицај цемента на својства бетона и 
начин избора за одређену врсту бетона 

• дефинише својства воде и њен утицај на 
квалитет бетона 

•  објасни поступак справљања, транспорта, 
уградње и неговања бетона,  

• наведе врсте адитива и њихову примену у 
грађевинарству 

• дефинише врсте, својства и примену лаких и 
тешких бетона . 

 

• Бетон: дефиниција, компоненте и 
примена, подела бетона 

• Агрегат, природни и вештачки, утицај на 
квалитет и особине бетона 

• Цемент, утицај на својства бетона,избор 
врсте цемента 

• Вода, потребан квалитет и количина за 
справљање бетона 

• Справљање, транспорт, уграђивање и 
нега бетона 

• Адитиви за бетон 
• Лаки бетони. Састав, карактеристике, 

примена  
• Тешки бетони. Састав, карактеристике, 

примена 

Дрво • Стицање основних 
знања о дрвету 

• oбјасни својства дрвета као грађевинског 
материјала, 

• објасни основне принципе заштите дрвета, 
• објасни примену дрвета у различитим 

позицијама рада.  

• Дрво: физички склоп и грађа дрвета, 
физичке и механичке особине дрвета. 
Грешке дрвета.  

• Дрвена грађа и производи од дрвета.  
• Трајност и заштита дрвета  
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Метали • Стицање основних 
знања о металу  

• објасни процес производње челика и 
производа од челика, 

• наведе физичка и механичка својства челика, 
• наведе примену производа од челика у 

грађевинарству, 
• наведе врсте обојених метала, њихове 

карактеристике и примену у грађевинарству, 
• објасни појам, врсте легура, основне 

карактеристике и примену у грађевинарству. 
 

• Метали: гвожђе и челик (сировине, 
производња, карактеристике, врсте, 
обрада гвожђа и челика и прерађевине од 
челика) 

• Обојени метали: алуминијум, бакар, 
цинк, олов, калај; 

• Легуре: месинг, бронза, дуралуминијум 
 

 
 
 

Изолациони 
материјали 

• Стицање основних 
знања о 
хидроизолационим  
материјалима 

• Стицање основних 
знања о 
материјалима који 
се користе за 
термичку и звучну 
заштиту 

• објасни принципе хидроизолационе заштите, 
• наведе врсте, типове и примену 

хидроизолациних материјала 
• наведе основне чињенице о угљоводичним 

везивима и њихову примену у 
грађевинарству, 

• објасни појам емулзије и битуменског 
мастикса и наведе њихову примену у 
грађевинарству, 

• објасни особине термичких изолационих 
материјала, 

• објасни принципе термичке изолације, 
• наведе врсте материјале за термичку 

изолацију и објасни њихову примену, 
• објасни особине звучних изолационих 

материјала, 
• објасни принципе звучне заштите, 
• наведе врсте материјала за звучну изолацију 

и објасни њихову примену. 
 

• Хидроизолација: појам и улога 
хидроизолације у грађевинарству, врсте 
хидроизолационих материјала. 

• Угљоводична везива: катран, битумен, 
асфалт: карактеристике и примена.   

• Хидроизолациони премази, намази и 
траке. 

• Емулзије и битуменски (асфалтни) 
мастикси, особине и примена 

• Термоизолација: појам и улога 
термоизолације у грађевинарству, врсте 
термоизолационих материјала и начини 
њихове примене. 

• Звучна изолација: појам и улога звучне 
изолације у грађевинарству, врсте 
материјала који се користе за звучну 
изолацију и начин њихове примене 

 

 

Остали 
материјали 

• Стицање основних 
знања о осталим 
материјалима који 
се употребљавају у 
грађевинарству 
(стаклу, бојама, 
лаковима, 
антикорозивним 
материјалима, 
лепковима, 

• oбјасни основне особине стакла, 
• наведе врсте стакла и производа од стакла и 

њихову примену у грађевинарству. 
• објасни и наведе значај боја и лакова, 
• наброји антикорозивне материјале и разуме 

значај антикорозивне заштите 
• наведе врсте херметика и лепкова и њихову 

примену у грађевинарству 
• наведе врсте полимерата и пластичних маса 

• Стакло: сировине, врсте стакла према 
саставу и обради, елементи од стакла.  

• Примена стакла и производа од стакла у 
грађевинарству 

• Боје и лакови: врста, улога и начин 
наношења материјала за антикорозивну 
заштиту у грађевинарству 

• Антикорозивна заштита: врста, улога и 
начин наношења материјала за 
антикорозивну заштиту у грађевинарству 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018/19. – 2021/22.  -  Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд 

354 
 

полимерима и 
пластичним масама) 

 
 

као додатака пуниоца боја, пластификатора 
и омекшивача и њихову примену у 
грађевинарству, 

• наведе неопходне чињенице опластичним 
материјалима, синтетичким смолама и 
силиконима и њихову примену у 
грађевинарству. 

• Херметици и лепкови: особине, подела и 
примена у грађевинарству 

• Полимери и пластичне масе: сировине за 
производњу; додаци: пуниоци боје, 
пластификатори и омекшивачи; примена 
у грађевинарству 

 
 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/МОДУЛИМА: 
 

1. Хемија  
2. Грађевинске конструкције 
3. Физика 
4. Статика и отпорност материјала 
5. Испитивање материјала и конструкција 
6. Армиранобетонске конструкције 
7. Технологија грађевинских радова 
8. Металне и дрвене конструкције 
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Назив предмета: ФИЗИКА 
Годишњи фонд часова: 70 
Разред: први 
Циљеви учења: − Развијање функционалне писмености (природно-научне и техничке) 

− Развијање способности разумевања потребе изучавања физике и њене повезаности са струком 
− Упознавање метода физичких истраживања, руковање мерним инструментима и представљање резултата мерења 
− Развијање научног начина мишљења, логичког закључивања и критичко-аналитичког духа 
− Стицање знања о улози математике као средства за решавање физичких проблема , и као језика којим се служи физика при описивању 

природних процеса и формулисању физичких закона 
− Упознавање улоге човека у освајању и мењању природе те развијању правилног односа ученика према заштити човекове животне средине 
− Стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу  
− Стицање способности за примену знања у стручно теоријским предметима 
− Подстицање стручног развоја и усавршавања у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва 

 

ТЕМА ЦИЉ 
• ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  ПО 
ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Физика и њене 
методе 

• Развијање  
способности 
увиђања значаја и  
места физике као 
научне дисциплине и 
њених веза са 
математиком и 
осталим природним 
и техничким наукама 

• Усвајање физичких 
метода ради њихове 
примене у настави 
стручних предмета 

• Упознавање ученика 
са операцијама са 
векторским 
физичким 
величинама  

• разуме повезаност физике природним 
и техничким наукама и њену улогу у 
технолошком развоју 

 
• објасни значај и улогу експеримента у  

описивању физичких процеса и појава 
 
• разликује основне и изведене физичке 

величине и одговарајуће мерне 
јединице 

 
• разликује скаларне и векторске 

величине и  врши основне  операције 
са њима 

 

• Физика као фундаментална наука 
– физика и остале науке. 

• Основне физичке величине и 
њихове јединице – Међународни 
систем  јединица (SI) 

• Мерење физичких величина 
• Скаларне и векторске физичке 

величине и операције са њима 
– Сабирање вектора 
– Разлагање вектора 
– Множењевектора  
 
Демонстрациони оглед: 
– Операције сa векторским физичким 
величинама (помоћу динамометара 
на магнетној табли). 
 
 

На почетку теме ученике упознати са 
циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања. 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• Теоријска настава (70 часова) 
 
Место реализације  
• кабинет 

 
Праћење и вредновање 
• Професор прегледа резултате 

мерења, ученик их и образлаже и 
дискутује добијена решења 

• Усмена провера 
• Писана провера 
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 • Активност на часу 
 
Препоруке за реализацију теме: 
• Користити табеларни приказ, 

величина и одговарајућих јединица 
• Увежбавати претварање јединица на 

примерима који су повезани са 
потребама стручног образовања  

• Коришћење одговарајућих мерних 
инструмената у процесу мерења 

Простор, 
време, кретање  

 
• Упознавање ученика 

са кинематичким 
величинама и  
врстама кретања 

• дефинише физичке величине и 
формулишезаконе равномерног и 
равномерно-променљивог 
праволинијског и кружног  кретања, 
прикаже их графички и примени у 
решавању задатака (рачунских, 
квалитативних  и експерименталних) и 
објашњавању примера из праксе  

 
• препозна облик кретања у зависности 

од изабраног референтног система, 
 
• уочава повезаност и разлику између 

транслаторног и ротационог кретања. 
 

• Механичко кретање, референтни 
систем, релативност кретања. 
Вектор положаја и померај. 
Путања и пут. Праволинијско и 
криволинијско кретање. 
Равномерно и неравномерно 
кретање 

• Средња брзина. Тренутна брзина. 
Класичан закон сабирања брзина. 

• Убрзање. 
• Равномерно и равномерно 

променљиво праволинијско 
кретање 

• Равномерно кружно кретање 
материјалне тачке, центрипетално 
убрзање, период и фреквенција 

• Равномерно променљиво кружно 
кретање материјалне тачке 

• Ротационо кретање крутог тела. 
Угаони померај, описани угао, 
угаона брзина, угаоно убрзање 

• Аналогија кинематичких 
величина којима се описују 
транслаторно и ротационо 
кретање. Веза између угаоне и 

 
Препоруке за реализацију теме: 
• Инсистирати на примерима из 

свакодневног живота 
• Навести примере кретања и 

претварања једне врсте кретања у 
другу код различитих  механизмима 

• Решавати рачунске и графичке 
задатке 

• Теоријске исказе поткрепити 
демонстрационим огледима 
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линијске брзине и веза угаоног и 
тангенцијалног убрзања 

Демонстрациони огледи:  
– Равномерно и равномерноубрзано 
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).  

Сила и 
енергија 

• Упознавање ученика 
са основним 
законима динамике  

• Стицање  јасне 
представе о 
узроцима кретања и 
промени стања 
кретања 

• Стицање представе о 
раду силе као 
промени енергије 

• Развијање свести о 
примени физичких 
закона у техници и 
свакодневном 
животу 

 
 

• користи појмове сила, маса и импулс и 
одређује силе које утичу на кретање 
конкретног тела 

• примењује њутнове законе у 
објашњавању појава из праксе и 
решавању рачунских и 
експерименталних задатака  

• објасни силу трења и њену улогу у 
свакодневном животу и пракси 

• разликује инерцијалне и 
неинерцијалне референтне системе, 
центрипеталну и центрифугалну силу 
и препознаје их у конкретним 
примерима 

• опише основне карактеристике 
транслаторног и ротационог кретања и 
схвати да су та кретања у основи 
сваког сложенијег кретања крутог тела 

• дефинише величине ротационог 
кретања, формулише основни закон 
динамике ротације (ii њутнов закон), 
прави аналогију са законима 
транслаторног кретања,  примењује у 

• Основне динамичке величине: 
маса, импулс и сила 

• Њутнови закони механике (Закон 
инерције, Закон акције и реакције 
и Основни закон динамике – II 
Њутнов закон)  

• Узајамно деловање тела – сила. 
Силе у механици (сила теже,  
еластична сила, силе трења) 

• Трење. Силе трења мировања. 
Сила трења клизања  

• Инерцијални и неинерцијални 
системи референције. Силе 
инерције 

• Динамика кружног кретања, 
центрипетална и центрифугална 
сила 

• Динамика ротационог кретања, 
момент силе, момент импулса и 
момент инерције. Основни закон 
динамике ротације 

• Механички рад. Снага. Енергија 
(кинетичка и потенцијална) 

 
Препоруке за реализацију теме: 
• Инсистирати на применама у 

свакидашњем животу 
• Теоријске исказе поткрепити 

демонстрационим огледима 
• Решаватирачунске задатке 
• Инсистирати на корелацији са 

садржајима стручних предмета 
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решавању задатака (рачунских, 
квалитативних  и експерименталних) и 
објашњавању примера из праксе  

• објасни појам спрега сила и његову 
примену у пракси  

• опише принцип рада и примену 
простих машина (полуга, стрма раван, 
котур) 

• дефинише појмове механички рад, 
снага и енергија и израчунава те 
величине у конкретним примерима и 
задацима (рачунским и 
експерименталним) 

 

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). 

Гравитационоп
оље 
 

• Схватање појма 
физичког поља као 
вида материје 

• Упознавање 
основних 
карактеристика 
гравитационог поља 

• објасни појмове гравитационо поље и 
јачина гравитационог поља  

• примењује њутнов закон гравитације у 
једноставним примерима 

• разуме појам потенцијалне енергије и 
израчунава је случају гравитационе 
интеракције  

• разликује силу земљине теже и тежину 
тела и објасни бестежинско стање 

• дефинише убрзање слободног пада и 
објасни од чега оно зависи 

• Њутнов закон гравитације.  
• Гравитационо поље . Јачина 

гравитационог поља.  
• Гравитационо поље Земље. 

Тежина тела и бестежинско стање 
• Кретање у гравитационом пољу, 

слободан пад , вертикалан хитац 
• Гравитациона потенцијална 

енергија. Рад у гравитационом 
пољу 

 
 

 
Препоруке за реализацију теме: 
• Инсистирати на применама у 

свакидашњем животу 
• Теоријске исказе поткрепити 

демонстрационим огледима 
• Решавати рачунске задатке 
• Инсистирати на корелацији са 

садржајима стручних предмета 

Закони 
одржања 
 

• Упознавање ученика 
са законима одржања 
и њиховој примени 

• познаје суштину закона одржања, 
• објасни њихову примењивост у 

областима физике и технике, 
• решава задатке применом ових закона. 

• Општи карактер закона одржања. 
Закон одржања импулса 

• Закон одржања момента импулса  
• Закон одржања енергије у 

механици Друга космичка брзина 
• Описивање кретања законима 

 
 
Препоруке за реализацију теме: 
• Инсистирати на применама у 

свакидашњем животу 
• Теоријске исказе поткрепити 
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одржања 
• Еластични и нееластични судари 
 
Демонстрациони огледи:  
– Закон одржања импулса (помоћу 
колица са опругом, кретање колица 
са епруветом). 
– Закон одржања момента импулса 
(Прантлова столица). 
– Закон одржања енергије 
(Максвелов диск). 

демонстрационим огледима 
• Решавати рачунарске задатке 
• Инсистирати на корелацији са 

садржајима стручних предмета 

Физика 
великог броја 
молекула 

• Стицање основних 
знања о 
макроскопским и 
микроскопским 
својствима 
супстанције  

• Упознавање ученика 
са својствима 
чврстих тела и 
врстама еластичних 
деформацијама 

• Стицање знања о 
својствима гасова и 
течности  

• Разликује аморфна и кристална чврста 
тела и врсте еластичних деформација 

• Одреди модуо елстичности жице на 
основу Хуковог закона 

• Наведе основна својства течности, 
објасни површински напон и 
вискозност и одреди коефицијент 
површинског напона методом 
откидања 

• Познаје основна својства идеалног 
гаса, његове параметре и повезује их 
једначином идеалног гасног стања 

• Графички представља изопроцесе и 
решава  квалитативне и квантитативне 
задатаке   

 

• Макроскопска тела као скуп 
великог броја молекула. 
Релативна молекулска маса. 
Авогадров број. 

• Чврста тела. Кристали. 
Еластичност чврстих тела. Врсте 
деформација. Хуков закон за 
истезање. 

• Својства течности. Површински 
напон. Капиларност.  

• Основи молекулско кинетичке 
теорије гасова. Температура и  

• притисак гаса. 
• Веза средње кинетичке енергије  

и температуре гаса. 
• Једначина стања идеалног гаса 

(осврт и на једначину стања 
реалног гаса) 

• Изопроцеси  и гасни закони 
 
Демонстрациони огледи: 
–  Врсте еластичних деформација. 
– Одређивање модула еластичности 
жице. 

 
Препоруке за реализацију теме: 
• Инсистирати на применама у 

свакидашњем животу 
• Теоријске исказе поткрепити 

демонстрационим огледима 
• Решавати рачунарске задатке 
• Инсистирати на корелацији са 

садржајима стручних предмета 
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–  Површински напон (рамови 
саопном од сапунице). 
– Изо-процеси. 
– Адијабатски процеси (компресија, 
експанзија). 

Динамика 
флуида 

• Стицање основних 
знања о законима 
кретања флуида  

• Примена стеченог 
знања у техници и 
свакодневном 
животу 

 

• објасни кретање флуида и појам 
вискозности, 

• објасни аеродинамички парадокс, 
• примени Бернулијеву једначину, 
• решава проблемске задатке. 

• Физички параметри идеалног 
флуида при кретању. Једначина 
континуитета. 

• Бернулијева једначина. Примене 
Бернулијеве једначине. 
Аеродинамички парадокс 

• Торичелијева теорема 
• Питова цев. Вентуријева цев 
• Вискозност 
Демонстрациони огледи: 
–Бернулијева једначина (Вертикална 
сонда, Питоова цев, Прантлова цев, 
Бернулијева цев). 
 

Препоруке за реализацију теме: 
• Инсистирати на применама у 

свакидашњем животу 
• Теоријске исказе поткрепити 

демонстрационим огледима 
• Решавати рачунарске задатке 
• Инсистирати на корелацији са 

садржајима стручних предмета 
 
Оквирни број часова по темама 
• Физика и њене методе.......................5 
• Простор, време, 

кретање..................13 
• Сила и 

енергија.................................13 
• Гравитационопоље................

..........10 
• Закони 

одржања................................10 
• Физика великог броја 

молекула......12 
• Динамика 

флуида...............................7 
 
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ САДРЖАЈА 
Простор, Време, Кретање, Сила,  Енергија, Гравитационо поље, Закони одржања, Физика великог броја молекула, Динамика флуида 
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Назив предмета: ФИЗИКА 
Годишњи фонд часова:   68  
Разред: други 

ТЕМА ЦИЉ 
• ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће бити у стању 
да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  ПО 
ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Топлотне 
појаве 

• Стицање 
основних  
знања о 
законима 
термодинамике 

• Стицање 
основних знања 
о агрегатним 
стањима 
супстанције и 
фазним 
прелазима 

• Примена у 
грађевинарству 
и свакодневном 
животу   

• користи одговарајуће појмове, величине 
и законе за описивање енергетских 
трансформација у топлотним процесима 
и примењује их у конкретним 
ситуацијама (климатизација, топлотна 
изолација...) 

• формулише и примењује први принцип 
термодинамике  на адијабатски процес и 
изопроцесе  

• формулише други принцип 
термодинамике  и познаје појам 
ентропије. 

• разуме основни принцип рада топлотних 
машина, одређује коефицијент корисног 
дејства у термодинамичким циклусима. 

• описује и демонстрира промене 
агрегатних стања материјала  

• објасни везу између температуре ваздуха 
и појаве кондензата  

• наведе битне елементе за одређивање 
енергетске ефикасности објекта 

• Унутрашња енергија. Топлотна размена 
и количина топлоте. Први принцип 
термодинамике.  

• Рад при ширењу гаса. Топлотне 
капацитативности. Адијабатски процес 

• Повратни и неповратни процеси. Други 
принцип термодинамике. Појам 
ентропије. 

• Основни принцип рада топлотних 
мотора. Коефицијент корисног дејства. 

• Карноов циклус.  
• Преношење топлоте. Провођење. 
• Конвекција и зрачење. Соларна енергија. 
• Испаравање и кондензовање, засићена 

пара, кључање.  
• Топљење и очвршћавање. 
•  Испаравање кристала и сублимација. 

Дијаграми фазних прелаза.  
• Промене унутрашње енергије при 

фазним прелазима. Једначина топлотног 
баланса. 

• Влажност ваздуха. 
• Енергетска ефикасност  

На почетку теме ученике упознати са 
циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања. 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 

• теоријска настава (68часова) 
 
Место реализације 

• кабинет 
 
Праћење и вредновање 
Професор прегледа резултате мерења, 
ученик их и образлаже и дискутује добијена 
решења 
• Усмена провера 
• Писана провера 
• Активност на часу 
 
Препоруке за реализацију теме: 

• Инистирати на примерима из 
свакидашњег живота 

• Теоријске исказе поткрепити 
демонстрационим огледима 

• Повезати са садржајима из 
стручних предмета (грађевински 
материјали, статика) 

• Решавати рачунарске задатке 
•  
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Осцилације и 
таласи 
 

• Стицање 
основних 
појмова из 
теорије 
осцилација 

• Стицање 
основних 
појмова о 
својствима и 
распростирању 
таласа 

• Примена у 
пракси 

 

• демонстрира и објасни осциловање 
математичког клатна и тега на 
еластичној опрузи  

• разликује и познаје основне 
карактеристике хармонијских, 
пригушених и принудних осцилација и 
анализира енергијске трансформације 
код ових осцилација 

• разуме појам резонанције, услове њеног 
настајања и познаје њене штетне и 
корисне ефекте   

• опише и објасни различите врсте 
механичких таласа, карактеристичне 
параметре, енергију и интензитет 
механичког таласа 

• демонстрира врсте таласа, одбијање, 
преламање таласа и стојеће таласе 

• именује заједничке карактеристике 
осцилација и таласа на основу 
математичког описивања, 

• разликује звук, ултразвук и инфразвук и 
познаје примену ултразвука  

• познаје карактеристике звука (висина, 
боја, јачина), штетан утицај буке и мере 
заштите 

• анализира доплеров ефекат у различитим 
ситуацијама 

• изводи демонстрационе огледе 
• наведе карактеристике савремених 

научних достигнућа, ултразвучних 
генератора 

• наведе битне елементе акустике 
затворених простора. 

• Хармонијске осцилације у механици. 
Период, фреквенција, амплитуда. 
Енергија осцилатора 

• Брзина и убрзање осцилатора. Графички 
приказ. 

• Математичко клатно 
• Пригушене осцилације.Принудне 

осцилације. Резонанција. 
• Електрично осцилаторно коло 
 
Демонстрациони огледи: 
– Осциловање тега на опрузи. 
– Maтематичко клатно.  
– Резонанција (спрегнута клатна). 
 
• Таласно кретање и појмови који га 

дефинишу. Врсте таласа. Једначина 
таласа.  

• Одбијање и преламање таласа.  
• Принцип суперпозиције. Прогресивни и 

стојећи таласи. 
• Интерференција и дифракција таласа 
 
Демонстрациони огледи: 

− Врсте таласа (помоћу таласне 
машине или водене каде).  

− Одбијање и преламање таласа 
(помоћу водене каде). 

 
• Извори и карактеристике звука.   

Пријемници звука, ухо.  
• Инфразвук и ултразвук и њихове 

примене.  
• Доплеров ефекат.  
• Акустика затворених простора 

Препоруке за реализацију теме: 
• Инсистирати на примерима оваквог 

кретања из праксе и природе 
• Теоријске исказе поткрепити 

демонстрационим огледима 
• Инсистирати на корелацији са 

математиком и стручним предметима 
(грађевинске конструкције) 

• Решавање рачунских задатака 
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Демонстрациони огледи: 
– Својства звучних извора (монокорд, 
звучне виљушке, музички инструменти). 
–Звучна резонанција 

Електро 
статика 

• Стицање 
основних знања 
о својствима 
електричног 
поља 

• дефинише појам електрицитета и 
наелектрисања, 

• одреди јачину електростаичког поља, 
• објасни електростатички потенцијал 

пољаи напон.  

• Врсте наелектрисања.  Кулонов закон. 
• Јачина електростатичког поља. 
• Потенцијал електростатичког поља. Рад. 

Напон. 
 
Демонстрациони огледи: 
– Наелектрисавање тела. 
– Линије сила електростатичког поља. 
– Еквипотенцијалност металне површине, 
електрични ветар. 
– Електростатичка заштита (Фарадејев 
кавез).  

Препоруке за реализацију теме: 
• Инсистирати на примерима оваквог 

кретања из праксе и природе 
• Теоријске исказе поткрепити 

демонстрационим огледима 
• Инсистирати на корелацији са 

математиком и стручним предметима 
(грађевинске конструкције) 

• Решавање рачунских задатака 

Стална 
електрична 
струја 

• Стицање 
основних знања 
о електричној 
струји. 

• Стицање 
основних знања 
о законима који 
дефинишу 
електричну 
струју. 

• разликује електромоторну силу и напон 
• примени Омов и Џул-Ленцов закон и 

Кирхофова правила на струјна кола 
• објасни појам енергије и снаге 

електричнеструје 

• Извори струје и електромоторна сила. 
Јачина и густина струје  

• Омов закон за део кола и електрична 
отпорност проводника. Везивање 
отпорника 

• Енергија и снага електричне струје. Џул 
– Ленцов закон 

• Омов закон за струјно коло.Кирхофова 
правилa 

 
Демонстрациони огледи: 
− Омов закон за део струјног кола. 
− Електрична отпорност проводника 

(зависност од ρ,l, S) 
− Омов закон за цело струјно коло. 
− Џул –Ленцов закон. 

Препоруке за реализацију теме: 
• Инсистирати на примерима оваквог 

кретања из праксе и природе 
• Теоријске исказе поткрепити 

демонстрационим огледима 
• Инсистирати на корелацији са 

математиком и стручним предметима 
(грађевинске конструкције) 

• Решавање рачунских задатака 

Електро 
магнетна 
индукција 

• Стицање 
основних знања 
о појави 

• демонстрира различите облике 
електромагнетне индукције и примењује 
Фарадејев закон и Ленцово правило за 

• Електромагнетна индукција. Фарадејев 
закон и Ленцово правило. 
Самоиндукција и узајамна индукција. 
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 електромагнетн
е индукције 

објашњење примера из праксе  (рад 
трансформатора, магнетне кочнице...) 

• описује појаву електромагнетне 
индукције са становишта закона 
одржања енергије 

• Енергија магнетног поља.  
 
Демонстрациони огледи: 
– Појава електромагнетне индукције и 
узајамне индукције 

Наизменична 
струја 

• Стицање 
основних знања 
о настанку 
наизменичне 
електричне 
струје 

• Стицање 
основних знања 
о трофазној 
струји и њеном 
преносу на 
даљину 

• разликује једносмерну и наизменичну 
електричну струју, начине њиховог 
добијања и наводи величине синусног 
напона и струје (тренутне, максималне и 
ефективне вредности) 

• разликује врсте електричне отпорности у 
колу наизменичне струје и примењује 
Омов закон за RLC коло 

• израчуна вредност снаге наизменичне 
струје и процени потрошњу електричне 
енергије у домаћинству 

• разуме принцип преношења електричне 
енергије на даљину, улогу 
трансформатора и познаје појам 
трофазне  

• Генератор наизменичне струје. Струја, 
напон и отпорности у колу наизменичне 
струје.Ефективне вредности 

• Омов закон за коло наизменичне струје. 
• Снага наизменичне струје. 
• Трансформатор. Пренос електричне 

енергије на даљину. 
 
Демонстрациони огледи: 

− Својства активне и реактивне 
отпорности.  

− Демонстрациони трансформатор. 
 

Препоруке за реализацију теме: 
• Инсистирати на примерима оваквог 

кретања из праксе и природе 
• Теоријске исказе поткрепити 

демонстрационим огледима 
• Инсистирати на корелацији са 

математиком и стручним предметима 
(грађевинске конструкције) 

• Решавање рачунских задатака 

Оптика • Стицање 
основних знања  
о законима 
геометријске 
оптике 

 

• демонстрира, објашњава и примењује 
законе геометријске оптике (привидна 
дубина, оптички каблови...) 

• разликује карактеристике сочива и 
огледала и наводи њихову примену 
(козметика, ретровизори, огледала на 
саобраћајним раскрсницама и кривинама 
путева, паљење олимпијске бакље, око, 
лупа, микроскоп...) 

• дефинише појам светлосног  флукса, 
• објасни појамосветљености. 
 
 

• Елементи геометријске оптике. Закони 
одбијања и преламања светлости. 
Индекс преламања. Тотална рефлексија.  

• Равна и сферна огледала 
• Сочива. Једначина сочива 
• Конструкција лика код огледала и 

сочива 
• Оптички инструменти 
• Основи фотометрије. Светлосни флукс. 

Јачина светлости 
• Осветљеност 
 
Демонстрациони огледи: 

– Закони геометријске 
оптике. Тотална 

Препоруке за реализацију теме: 
• Инсистирати на примерима из 

праксе и природе 
• Теоријске исказе поткрепити 

демонстрационим огледима 
• Инсистирати на корелацији са 

математиком и стручним 
предметима (грађевинске 
конструкције) 

• Решавање рачунских задатака 
 
Оквирни број часова по темама 

• Топлотне појаве.......................17 
• Осцилације и таласи................17 
• Електростатика...........................5 
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рефлексија (магнетна 
табла). 

– Формирање ликова и 
одређивање жижне 
даљине огледала и 
сочива (магнетна табла 
и оптичка клупа). 

– Принцип рада 
оптичких 
инструмената. 

• Стална електричнаструја...........7 
• Електромагнетна индукција......5 
• Наизменична струја....................7 
• Оптика.......................................10 

 

 
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ САДРЖАЈА 
Топлотне појаве, Осцилације, Таласи, Електростатика, Стална електричнаструја, Електромагнетна индукција, Наизменична струја, Оптика. 
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НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА И ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ 
 
 

1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА –  ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 
 

РАЗРЕД 
НАСТАВА 

УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

I 0 70 0 30 100 

II 0 68 0 30 98 
 

2. ЦИЉЕВИ УЧЕЊА 
 

− Стицањезнања и вештина у изради и читању техничких цртежа у стручним предметима и пракси 
− Развијање уредности,  тачности, ефикасности, систематичности и одговорности према раду 
− Оспособљавање ученика да облике и предмете из простора сагледају и  прикажу на раван цртежа, као и да формирају просторне представе о пројектованим облицима на 

основу цртежа  
− Развијање способности перцепције простора и логичког закључивања, ради примене у стручним предметима и пракси 
− Развијање систематичности у радуи вештине графичког изражавања 
− Развијање смисла за тачност, уредност и прецизност у раду  
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3. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И УПУТСТВО ЗА  ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 
 
Разред:       први 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 
бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  ПО 
ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

Техничко цртање • Стицање знања о 
правилима израде 
техничких цртежа  

• Стицање вештина у 
изради техничких 
цртежа примењивих у 
стручним предметима 
и пракси 

• Развијање уредности, 
тачности  и 
прецизности 

• Развијање радних 
навика у погледу 
правилне употребе и 
одржавања прибора 
за техничко цртање 

• Развијање 
одговорности за 
поштовање рока за 
израду цртежа 

 

• одабере материјал, 
• одабере и рукује прибором за 

техничко цртање, 
• примeњује стандардне формате 

хартије, 
• форматира и пакује цртеж, 
• нацрта и споји праве и криве 

линијеразличитих типова и 
дебљина, 

• шрафира цртеж, 
• примени техничко писмо   
• конструише основне, 

геометријске конструкције: 
паралеле, нормале, симетрале 
дужи и углова,  

• конструише правилне 
многоуглове, елипсе и 
параболу 

• конструише цртеж предмета у 
ортогоналној пројекцији 

• примени самостално правила за 
приказивање предмета на 
техничким цртежима у 
различитим 
пројекцијама,пресецима и 
просторним приказима у 
одговарајућој размери 

• примени правила котирања 
техничких цртежа 

 

• Материјал и прибор за рад 
• Стандардни формати техничких цртежа 
• Форматирање и паковање цртежа 
• Линије,праве и криве стандардних типова 

и дебљина 
• Техничко писмо 
• Основне геометријске конструкције: 

паралеле, нормале, симетрале дужи и 
угла 

• Конструкције различитих геометријских 
ликова 

• Размере техничких цртежа 
• Предмети у ортогоналним пројекцијама и 

аксонометрији, појам пресека 
• Шрафирање цртежа 
• Котирање техничких цртежа 

На почеткутеме ученике упознати са циљем и 
исходима, планом и начинима оцењивања. 
Облици наставе 
• Блок настава -30 часова 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две групе приликом 
реализације: 
• Вежби у блоку 
Место реализације  
• кабинет 
Препоруке за реализацију наставе 
• Програм остварити у току првог тромесечја  
• Вежбе се реализују са потребним 

теоретским објашњењима. 
• Приказати  потребан прибор и дефинисати 

тачне називе. 
• Излагање подржати цртежом на табли или 

пројекцијама користећи видео бим 
пројектор или графоскоп са приказом на 
фолијама по фазама. 

• Проверити вештину руковања прибором 
код сваког ученика.  

• Посебну пажњу посветити тачном и 
прецизном исцртавању геометријских 
конструкција. 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
•  Самосталне графичке вежбе 
• Активност на часу 
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Тачка у 
ортогоналној 
пројекцији као 
елемент 
геометријских 
ликова и тела. 
 

• Стицање способности 
приказивања и 
сагледавања положаја 
тачке у ортогоналним 
пројекцијама 

 
 
 
 
 

 

• сагледа и представи тачку у 
пројекцијама, 

• одреди положај тачке у 
ортогоналним пројекцијама као 
елемента геометријских ликова 
и тела, а на основу приказаног 
3Д модела, 

• уочи и дефинише положај 
тачкастих елемената 
архитектонског објекта у 
ортогоналним приказима, на 
основу приказаног 3Д модела. 

 

• Задаци нацртне геометрије. Појам и врсте 
пројекција, централна и паралелна (коса 
и ортогонална) пројекција. 

• Просторно сагледавање пројекцијских 
равни и њихово приказивање у 
ортогоналним пројекцијама (основни, 
предњи и бочни изглед); 

• Координатни триједар пројекцијских  
равни – Монжови парови пројекција; 

• Ортогоналне пројекције тачке, 
- тачка у општем и специјалном 

положају према пројекцијским 
равнима 

- октанти  
- тачка у разним октантима; 

• Дефинисање положаја тачке у 
ортогоналним пројекцијама као елемента 
равних геометријских ликова /који се 
налазе у специјалним положајима/. 

• Положај тачке у ортогоналним приказима 
као елемента правилних геометријских 
тела и грађевинског објекта. 

На почеткутеме  ученике упознати са циљем и 
исходима, планом и начинима оцењивања. 
Облици наставе 
Предметсе реализује кроз следеће облике 
наставе: 
• вежбе (70 часова) 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две групе приликом 
реализације: 
• вежби 

Методе рада: 
• Монолошка, дијалошка 
• Демонстрација 
• Дискусија 
• Решавање проблема – израда задатака 
 
Место реализације наставе 
• Кабинет или учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
• Вежбе се реализују са потребним 

теоретским објашњењима. 
• Излагање и вежбе подржати просторним и 

ортогоналним приказима 
• Уколико има услова цртеже приказати 

користећи пројекције са видео бим 
пројектора 

• Уколико је потребно припремити готове 
подлоге за час. 

• Тачку у ортогоналној пројекцији  на 
почетку године радити само у првом 
октанту, како би ученици лакше савладали 
градиво. Тачку у разним октантима 
испредавати пре теме –продор праве кроз 
пројекцијске равни. 

 
 
 

Дуж и права као 
елемент 
геометријских 
ликова, тела и 
грађевинских 
објеката 
 

• Стицање способности 
приказивања праве и 
дужи; 

• Разумевање  
међуодноса 
линијских елемената; 

• Формирање 
просторних представа 
о пројектованим 
облицима 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Сагледа, представи и дефинише 
положајне, димензионе и 
угловне међуодносе линијских 
елемената геометријских тела и 
грађевинских објеката, 

• формира просторну представу 
о пројектованим облицима, 

 

• Линијски елементи -права и дуж у 
општем и специјалном положају 

• Положај праве у ортогоналним 
пројекцијама као елемента грађевинског 
објекта. 

• Положајни, димензиони и угловни  
међуодноси линијских елемената 
правилних геометријских тела и 
грађевинског објекта 
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Равни 
геометријски 
ликови и  
правилна 
геометријска 
тела у 
ортогоналним 
пројекцијама 

• Стицање способности 
приказивања 
геометријских ликова 
и тела  у 
ортогоналним 
пројекцијама; 
 

• Оспособљавање 
ученика за 
аналитичко решавање 
проблема 

• представи равне геометријске 
ликове у ортогоналним 
пројекцијама, када се они 
налазе на некој од равни 
пројекције или паралелно са 
њима, 

• представи у ортогоналним 
пројекцијама правилна 
геометријска тела, када се  
њихове базе налазе на некој од 
равни пројекције,  

• решава проблемске задатке из 
области  равних геометријских 
ликова и правилних  
геометријских тела. 

• Монжове пројекције равних 
геометријских ликова паралелних са 
пројекцијским равнима; 

• Монжове пројекције правилних 
геометријских тела (призма, пирамида, 
облица и конус), чије су базе паралелне 
или леже на пројекцијским равнима; 

 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• Графичке вежбе 
• Писмене провере знања 
• Активност на часу 
 
 
Оквирни број часова по темама 
• Тачка у ортогоналној пројекцији као 

елемент геометријских ликова и тела 10 
часова 

• Дуж и права као елемент геометријских 
ликова, тела и грађевинских објеката 4 
часа 

• Равни геометријски ликови и правилна 
геометријска тела у ортогоналним 
пројекцијама  10 часова 

• Продор праве кроз пројекцијске равни  6 
часова 

• Раван у ортогоналним пројекцијама 5 
часова 

• Права на равни  12 часова 
• Трансформација и ротација  7 часова 
• Геометријски ликови у општем и управном 

положају  16 часова 
• Напомена: Време за израду писмених 

провера знања и графичких радова је већ 
урачунато у оквирни број часова по теми. 
 

 

Продор праве 
кроз 
пројекцијске 
равни 

• Просторно 
сагледавање и  
разумевање  продора 
праве кроз 
пројекцијске равни 

• Прикаже и објасни продор 
праве кроз пројекцијске равни у 
ортогоналној пројекцији 

• Продор праве кроз пројекцијске равни, 
одређивање видљивости и октаната кроз 
које права пролази; 

Раван у 
ортогоналним 
пројекцијама 
 

• Стицање способности 
приказивања  
раванских елемената 
на   пројекцијсаке 
равни; 

• Разумевање  
међуодноса 
раванских елемената  

• сагледа и представи положај 
равни у ортогоналним 
пројекцијама, 

• представи пресек две равни у 
ортогонални пројекцијама, 

• уочи и представи међуоднос 
две равни, њихове положајне и 
угловне карактеристике на 
основу приказаног 3Д модела, 

 

• Трагови равни 
• Равни у специјалном (паралелне и 

управне равни) и произвољном положају  
• Пресеци равни (паралених и управних у 

односу на раван пројекције) 
• Равански елементи правилних 

геометријских тела (положајне, 
димензионе и угловне карактеристике)  

• Равански елементи грађевинског објекта; 
међуоднос две равни, њихове положајне, 
димензионе и угловне карактеристике 

Права на равни • Стицање способности 
приказивања тачке  и 
праве која лежи на 
равни; 

• Разумевање 
међуодноса праве и 
равни  

 
 

• Развије просторну представу о 
положају  специјалних права у 
равни 

• одреди раван задату тачкама и 
правама 

• карактеристичне праве на равни 
(сутражњице, нагибнице, нормале) и 
њихов међуоднос  

• одређивање равни задате тачкама и 
правама; 
- раван задата са две паралелне праве 
- раван задата са две праве које се секу 
- раван задата тачком и правом  
- раван задата са три тачке 
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Трансформација 
и ротација 

• Одређивање праве 
величине дужи и 
њених нагибних 
углова према равнима 
пројекције;  

 
 
 
 

• одреди праву величину дужи и 
нагибних углова  који права 
заклапа са  равнима пројекције, 

 

• Трансформација (коси изглед): 
- Одређивање положаја тачке  код 

трансформације  
- Одређивање праве величине дужи и 

њихових нагибних углова према 
равнима пројекције  

• Ротација: 
- одређивање праве величине дужи и 

њихових нагибних углова према 
равнима пројекције 

Геометријски 
ликови у општем 
и управном 
положају  

• Стицање способности 
приказивања 
геометријских ликова 
у специјаном и 
произвољном 
положају 

• Развијање 
способности 
перцепције простора 
и логичког 
закључивања  

• Стицање способности 
просторног 
сагледавања цртежа 

• сагледа пројектоване ликове у 
простору, 

• решава једноставне и сложене 
задатке из области 
геометријских ликова  у 
општем и управном  положају у 
односу на раван пројекције. 

• Равни геометријски ликови управни на 
раван приказа и њихова практична 
примена у грађевинарству 
 

• Равни геометријски ликови у 
произвољном положају у односу на  
раван приказа и њихова практична 
примена  у грађевинарству 
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Разред:      Други 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да : 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  ПО 
ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА 
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

Архитектонски 
цртежи 

• Оспособљавање 
ученика за израду и 
разумевање 
техничких цртежа 
као делова идејних и 
главних пројеката 

• примени врсте линија према њиховој 
функцији, 

• примени ознаке материјала приликом 
цртања техничких цртежа,  

• примени ознаке намештаја, опреме и 
санитарних уређаја приликом цртања 
техничких цртежа, 

• успостави везу између размере и врсте 
техничких цртежа, 

• усклади врсту и величину слова и 
бројева техничког писма са функцијом 
текста, размером цртежа и стилом 
објекта који црта, 

• котира цртеж, 
• примени и прочита различите 

техничке симболе на техничким 
цртежима, 

• прецрта делове једноставног објекта у 
одговарајућим  размерама у основи, 
пресеку и изгледима, 

• изведе закључке о функцији 
техничких цртежа у различитим 
размерама, 

• резимира правила о начину израде 
техничких цртежа, 

• црта уредно, тачно, ефикасно, 
систематично. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Врсте линија према функцији у цртежу  
• Ознаке материјала на техничким 

цртежима  
• Ознаке намештаја, опреме и санитарних 

уређаја 
• Симболи у техничким цртежима 
• Веза техничког писма са стилом 

техничког цртежа 
• Композиција цртежа и технике цртања 
• Правила израде техничких цртежа 
• Прецртавање ситуације објекта Р=1:200, 

1:500, 1:1000  
• Прецртавање делова основе, пресека, и 

изгледа, шема и детаља једноставног 
објекта у размери 1:200, 1:100, 1:50, 
1:20 , 1:10, 1:5 

 

На почетку програма ученике упознати са 
циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања. 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
• Блок наставе -  30 часова 
Методе рада: 
• Демонстрација 
• Решавање проблема – израда вежби 

 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две групе приликом 
реализације: 
• Блок наставе 
•  
Место реализације наставе 
• кабинет или учионица 
•  
Препоруке за реализацију наставе 
• Програм реализовати у току првог 

полугодишта 
• Вежбе се реализују са потребним 

теоретским објашњењима. 
• Служити се моделима објеката и 

техничким цртежима објеката као 
угледним примерима 

• Припремити подлоге за час; 
• Излагање подржати цртежом на табли 

или користећи пројекције  са видео 
бим пројектора   
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Геометријска 
тела чије су базе 
у управном 
положају  

• Просторно 
сагледавање 
геометријских тела 
и њихово 
приказивање у 
ортогоналним 
пројекцијама 

• Разумевање 
међусобних односа 
елемената  
геометријских тела 

• Формирање 
просторнихпредстав
а о пројектованим 
облицима  

• формира просторну представу о 
пројектованим облицима, 

• сагледа геометријско тело у простору, 
• сагледа положаје елемената 

геометријског тела у односу на раван 
пројекције (произвољни или 
специјални), 

• представи и дефинише положај 
задатог геометријског тела и 
грађевинског објекта, 

• решава једноставне и сложене задатке 
из области геометријских тела чије су 
базе у управном  положају у односу на 
раван пројекције. 

• Обнављање градива из прве године; - 
равни геометријски ликови 

• Правилна геометријска тела чије су базе 
управне на раван пројекције тј. налазе 
се на зрачној равни и њихова примена у 
грађевинарству 

• Одређивање положаја равни (раван 
базе)  задате тачкама и правама  

• Нормала на раван 
• Међусобни однос паралелних и 

непаралелних елемената геометријског 
тела; њихов положајни, димензиони и 
угловни однос 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
• Самосталне графичке вежбе 
• Активност на часу 

На почеткупрограма  ученике упознати са 
циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања. 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
• вежбе ( 68 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две групе приликом 
реализације: 
• вежби 

Методе рада: 
• Монолошка, дијалошка 
• Демонстрација 
• Дискусија 
• Решавање проблема – израда задатака 

 
Место реализације  
• Учионица или кабинет 
 
Препоруке за реализацију наставе 
• Вежбе се реализују са потребним 

теоретским објашњењима. 
• Излагање  и вежбе подржавати 

просторним приказима, и 
ортогоналним приказима .   

• Обновити градиво из прве године-
одређивање положаја равних 
геометријских ликова  пре излагања 
тема геометријсих тела чије су базе у 

Геометријска 
тела  чије су базе 
у произвољном 
положају  

• Просторно 
сагледавање 
геометријских тела 
и њихово 
приказивање у 
ортогоналним 
пројекцијама 

• Разумевање 
међусобних односа 
елемената  
геометријских тела 

• Формирање 
просторних 
представа о 
пројектованим 
облицима  

• формира просторну представу о 
пројектованим облицима, 

• сагледа геометријско тело у простору, 
• сагледа положаје елемената 

геометријског тела у односу на раван 
пројекције, 

• представи и дефинише положај 
задатог геометријског тела  и 
грађевинског објекта, 

• решава једноставне и сложене задатке 
из области геометријских тела чије су 
базе у произвољном положају. 

 
• Правилна геометријска тела/чије су базе 

у произвољном положају/ и њихова 
примена у грађевинарству 
-одређивање положаја равни базе 
задате тачкама и правама   
-нормала на раван /одређивање праве 
величине нормале/ 
-међусобни однос паралелних и 
непаралелних елемената  геометријског 
тела; њихов положајни, димензиони и 
угловни однос 

 

Равни пресеци 
правих 
правилних 
геометријских 
тела 

• Оспособљавање 
ученика да облике и 
предмете из 
простора приказују 
цртежима у основи, 
предњем и бочном 
изгледу 

• Оспособљавње 
ученика да прикажу 
равне пресеке 

• уочи, одреди  и прикаже прави облик 
пресеченог тела и  праву величину 
пресека, 

• конструише мрежу пресечених  
правилних геометријских тела са  
зрачним равнима, 

• формира просторну представу о 
пројектованим облицима, 

• решава задатке из области равних 

• Практична примена равних пресека у 
архитектури  

• Обнављање градива из прве године;  - 
Одређивање положаја  геометријског 
тела са базом на равни пројекције;  

• Равни пресеци рогљастих правих 
правилних геометријских тела  /призма 
и пирамида/;  

• Равни пресеци обртних правих 
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геометријских тела  пресека геометријских тела. 
 

правилних геометријских тела  /облица 
и конус –пресек по елипси/; 

• Принципи одређивања битних 
геометријских параметара пресека 
геометријских тела са управним 
/зрачним/ равнима; Развијање мреже 
пресеченог тела; 

управном и произвољном положају 
• Обновити градиво из прве године-

одређивање положаја правилних 
геометријских тела чије базе леже на 
пројекцијским равнима  пре излагања 
теме равних пресека правилних 
геометријских тела.  

• У првом и другом полугодишту 
предвидети часове за израду графичког 
рада.  

•  У првом полугодишту изабрати неку 
од пређених тема (метрички задаци 
или равни пресеци) трајање 2- 4 часа 

• У другом полугодишту изабрати једну 
од обрађених тема:кровови или коса 
пројекција  
 (предвидети тему која је повезана са 
сродним предметом нпр. просторни 
приказ изабране кровне конструкције) 
трајање 2 – 4 часа 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
• Самосталне графичке вежбе 
• Графичке радове 
• Активност на часу 
• Писмена провера знања 
 
Оквирни број часова по темама 
• Геометријска тела чије су базе у 

управном положају 8 часова 
• Геометријска тела  чије су базе у 

произвољном положају  10 часова 
• Равни пресеци правих правилних 

геометријских тела14  часова 
• Коса пројекција 14 часова 
• Кровови 10 часова 
• Котирана пројекција 12 часова 

Коса пројекција • Оспособљавање 
ученика да облике и 
предмете приказују 
у косој пројекцији 
на основу 
ортогоналних 
приказа 

• представи равне геометријске ликове 
(троугао, паралелограм и круг) у косој 
пројекцији на основу ортогоналног 
приказа и обрнуто, 

• представи сложене геометријске 
облике и грађевинске елементе у косој 
пројекцији на основу ортогоналних  
приказа и обрнуто, 

• објасни везу између косе пројекције и 
ортогоналне пројекције; 

• Практична примена просторних приказа 
у архитектури; 

• Појам косе пројекције 
• Равни геометријски ликови (троугао, 

паралелограм и круг) у косој 
пројекцији; 

• Сложени геометријски облици у косој 
пројекцији 

• Сложени грађевински елементи у косој 
пројекцији дводимензионални и 
трдимензионални приказ/ 

Кровови • Оспособљавање 
ученика за 
решавање сложених 
и мансардних 
кровова у основи и 
изгледу 

• Развијање 
способности 
одређивања 
међусобних 
положаја кровних 
равни као и 
могућности њиховог 
одводњавања 

• нацрта и реши сложене и мансардне 
кровове у основи и изгледу, 

• разликује основне елементе кровних 
равни (стреха, слеме, гребен и увала) 
и прикаже пад кровних равни у 
основи и изгледу, 

• одреди праву величину кровних 
равни. 

 
 
 

• Елементи крова и правила за решавање; 
• Једноставни /прости/, мансардни и 

сложени кровови; и њихова примена у 
архитектури 

• Решавање  кровова у основи;сложени и 
мансардни 

• Вертикални и коси изгледи кровова; 
одређивање правих величина кровних 
равни 

• Решавање крова са суседом и кулом; 
примери из праксе  

Котирана 
пројекција 

• Оспособљавање 
ученика да прикаже 
везу задатог објекта 
и тла 

• Развијање 
способности 
одређивања 
положаја равни 

• сагледа и дефинише у основи и 
изгледу положај изохипси на косом 
терену и терену са слободним падом,  

• прикаже у основи и изгледу пресеке 
равни насипа (усека) и равни терена. 

 

• Појам котиране пројекције. Тачка права, 
раван; појам интервала и  градуирање 
праве; изохипсе равни и њихове 
нагибнице; међусобни пресеци равни; 
одређивање равни задатог пада 

• Дефинисати појам  пресека две равни; 
• Решавање усека и насипа методом 

изохипси или попречних пресека; 
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насипа и усека и 
планирање трасе 
дренажних канала 

хоризонтални плато и пут у паду на 
косом терену;  
- одређивање положаја равни насипа и 

усека  
- вертикални и коси изгледи и пресеци 

• Планирање трасе дренажних канала 
• Графички рад - Решавање усека и 

насипа методом изохипси или 
попречних пресека; хоризонтални плато 
и пут у паду на терену са слободним 
падом 

Напомена: Време за израду писмених 
провера знања и графичких радова је 
већ урачунато у оквирни број часова 
по теми. 

 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА: 

1. Математика 
2. Грађевинске конструкције 
3. Статика и отпорност материјала 

4. Металне и дрвене кострукције 
5. Армиранобетонске конструкције 
6. Апликативни рачунарски програми 

7. Технологија грађевинских радова  
8. Саобраћајнице 
9. Механика тла и фундирање 
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ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 
 
1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 
 

РАЗРЕД 
НАСТАВА 

• УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

I 70 70 0 12 152 
II 68 68 0 0 136 
Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада 
 
2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА: 

− Упознавање основних конструктивних елемената зграде, њихових облика и димензија, материјала од којих се израђују и функције које имају у склопу објекта; 
− Оспособљавање ученика за графичко приказивање елемената конструкција у пројекцијама, као и за коришћење података и стручне литературе у обради графичких 

прилога; 
− Систематско стицање знања о грађевинским конструкцијама; 
− Стицање способност за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема; 
− Схвате значај познавања конструкција за даље образовање у струци; 
− Стичу знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 
− Развијају правилан однос према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 
− Развијају мотивисаност за учење и заинтересованост за грађевинарство као струку; 
− Развијају радне навике, одговорност и способност за примену стечених знања. 
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3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА  
• Разред: први 
Ред.бр НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула (часови) 

1 Вертикални конструктивни елементи 56 
2 Отвори у зидовима зграде 24 
3 Канали у зидовима зграде 20 
4 Темељи у зградама 24 
5 Хидроизолација подземног дела објеката 16 
6 Блок настава 12 
• Разред: други 
Ред.бр НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула (часови) 

1. Хоризонтални конструктивни елементи 32 
2. Вертикалне комуникације 48 
3. Кровови 56 
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Назив модула: • Вертикални конструктивни елементи зграда 
Трајање модула: 56 часова 

• ЦИЉЕВИ 
МОДУЛА 

• ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити 
у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

• Стицање знања 
ообјектима у 
грађевинарству 

• Стицање знања о 
конструктивним 
елементима зграде 

• Графичко 
представљање 
вертикалних 
елемената у 
основама и 
пресецима. 

• наведе објекте нискоградње, 
високоградње и хидроградње, 

• разликује елементе објеката 
високоградње према различитим 
критеријумима, 

• објасни функцију елемената у 
објекту, 

• разликује зидове по различитим 
критеријумима, 

• објасни начин извођења зидова, 
• разликује стубове по различитим 

критеријумима, 
• примени правила за зидање на 

основи и пресеку, 
• објасни појам сеизмичности, 
• објасни улогу вертикалних и 

хоризонталних серклажа 
• одреди положај вертикалних 

серклажа на једноставном објекту 
• објасни значај употребе 

вишеслојних зидова, 
• објасни функцију оплате, 
 

Теорија: 
• Грађевинарство као привредна грана 
• Подела грађевинарства 

− Објекти нискоградње: путеви и железнице, 
тунели, мостови, вијадукти. 

− Објекти хидроградње: бране, канали, 
пристаништа и луке. 

− Подела објеката високоградње (према висини 
објекта, намени). 

− Грађевински пројекти, врсте, садржај. 
Архитектонски цртежи. 

− Елементи објеката високоградње (подела према 
положају, функцији). 

• Основни конструктивни елементи објеката 
високоградње.  

• Системи градње (масиван, скелетни, мешовити). 
• Конструктивни склопови (подела масивног 

система). 
• Начин градње (традиционалан, полумонтажни, 

монтажни, индустријски).  
• Сеизмичке зоне и утицаји. 
• Зидови – поделе; конструктивни склопови носивих 

зидова 
• Стубови – подела. 
• Зидани зидови. (правила за зидање) 
• Малтери. 
• Зидање једнослојних зидова од: опеке, опекарских 

блокова, бетонских блокова, камена. 
• Зидање зидова у сеизмичким подручјима (улога 

вертикалних и хоризонталних серклажа) 

На почетку програма ученике упознати са циљем и 
исходима, планом и начинима оцењивања. 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 
• теорија (28 часова)  
• вежбе (28 часова) 

Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две групе приликом 
реализације: 
• вежби 

Место реализације наставе 
• кабинет 
• градилиште 

Методе рада: 
• комбиноване 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• писана провера 
• усмена провера 
• графичке вежбе 

Препоруке за реализацију наставе 
• Служити се моделима објеката и техничким 

цртежима као угледним примерима. 
• Излагање подржати цртежом на табли или 

користећи пројекције са видео бим пројектора.  
• На крају увода, реализовати блок наставу са 

посетом градилишту где је објекат у завршној 
фази грубих грађевинских радова. Циљ наставе 
је да се ученици упознају са склопом објекта. 

• Са ученицима обрадити тему малтера и врсте 
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• Танки преградни зидови (зидани, ливени и 
монтажни) 

• Бетонски зидови и стубови. 
• Оплате за бетонске конструкције (традиционална, 

лака монтажна, великоповршинска преносна, 
тунелска, клизајућа, изгубљена,...)  

• Климатске зоне. 
• Топлотна и звучна изолација, улога. 
• Вишеслојни зидови. 

опеке, јер те теме нису обрађене на предмету 
Грађевински материјали на почетку прве 
године.  

• Акценат на предавањима ставити на савремене 
материјале који се користе за израду зидова. 

• Материјали који се више не користе обрадити на 
информативном нивоу. 

• Вежбати на основи и пресеку једноставног 
приземног објекта, у масивном систему градње 
Р 1:25, Р 1:50. Исту основу користити у даљим 
темама. 

• Приликом израде вежбе примена масивног и 
скелетног система у сеизмичком подручју 
урадити упоредну анализу масивног и скелетног 
система, како би ученици уочили разлику 
између стуба и вертикалног серклажа.  

• Током израде вежбе објаснити начин 
позиционирања вертикалних конструктивних 
елемената. 

• Писмена провера: Зидање зидова у склопу 
зграде опеком. (сучељавање, сутицање и 
укрштање). 

• Код цртања армиранобетонских елеменатане 
треба приказивати распоред арматуре. 

• Током наставе показати видео снимке извођења 
зидова. 

• нацрта скицу пресека зграде са 
означеним појединим деловима 

• нацрта основне конструктивне 
системе градње и објасни њихове 
карактеристике, 

• нацрта вертикалне конструктивне 
елементе у основи и пресеку. 

• нацрта вишеслојни зид у основи и 
пресеку, 

• одреди положај вертикалних 
серклажа у основи објекта, 

• нацрта и разради детаље 
вертикалних елемената  

Вежбе: 
• Ортогонална пројекција и аксонометрија.. 

Котирање и размера цртежа. Основе, изгледи, 
бочни изгледи једноставних склопова. Појам 
пресека Р 1:10 или 1:20 

• Основа, пресек и аксонометрија једноставног 
архитектонског корпуса или његовог дела Р 1: 25 
или 1:50 

• Масивни и скелетни систем, распоред 
конструктивних елемената у основи и пресеку  Р 
1:100 

• Зидање зидова у склопу зграде од разних 
материјала  

Р 1:10, Р 1:20 или Р 1:25 
• Зидање зидова у основама и пресецима објекта Р 

1:25 или Р 1:50 
• Примена масивног и скелетног система у 

сеизмичком подручју,  (основа спрата и пресек) Р 
1:50 

• Позиционирање вертикалних конструктивних 
елемената (АБ серклажи и стубови). 
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Назив модула: • Отвори у зидовима зграде 
Трајање модула: 24 часа 

• ЦИЉЕВИ 
МОДУЛА 

• ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

• Стицање знања о 
отворима у 
зидовима зграде 
(прозори и врата) 

• Графичко 
представљање 
отвора у зидовима 
зграде 

 

• објасни улогу елемената отвора за 
прозор и балконска врата, 

• разликује натпрозорнике према 
облику и начину израде, 

• објасни улогу елемената отвора за 
врата, 

• разликује надвратнике према 
начину израде, 

• наведе начине уграђивања прозора 
и врата 

 

Теорија: 
• Елементи прозора и подела прозора (према 

материјалу,облику,броју крила у једној 
равни,мерама, начину и смеру затварања, 
конструкцији,застору,начину уграђивања...) 

• Елементи врата и подела врата (према 
материјалу,намени,броју крила, мерама, начину и 
смеру затварања, конструкцији,склопу 
крила,начину уграђивања.) 

• Елементи отвора за прозоре и врата. 
• Мере код отвора за прозоре и врата. 
• Облик надпрозорника (у зависности од врсте 

застора). 
• Прозорске шпалетне; прозорски банци – 

спољашњи и унутрашњи. 
• Парапетни зидови. 
• Надвратници 
• Начин израде надпрозорника и надвратника. 
• Уграђивање прозора и врата 

На почетку програма ученике упознати са циљем и 
исходима, планом и начинима оцењивања. 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 
• теорија (12 часова)  
• вежбе (12 часова) 

Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две групе приликом реализације: 
• вежби 

Методе рада: 
• комбинована 

Место реализације наставе 
• кабинет 
• градилиште 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• писана провера 
• усмена провера 
• графичке вежбе 

Препоруке за реализацију наставе 
• Служити се моделима објеката и техничким 

цртежима објеката као угледним примерима 
• Излагање подржати цртежом на табли или 

користећи пројекције са видео бим пројектора 
• На крају модула реализовати писмену проверу: На 

малом објекту (гаража, викенд објекат) у Р 1:25 
или Р 1:50 уцртати отворе за  прозоре и врата у 
основи и пресецима, искотирати их. Дати опис 
зидова.  

• Препорука је да се током вежби користи објекат 

• примени мере код отвора за 
прозоре и балконских врата, 

• обележи висине парапета, 
• примени мере код отвора за врата, 
• нацрта отворе за прозоре и врата у 

основи и пресеку, 
• нацрта детаље надпрозорника са 

различитим засторима 
• нацрта детаљ опшивања прозорског 

банка 
• прочита и користи графичке 

Вежбе: 
• Отвори у зидовима за прозоре. Основе, пресеци, 

изгледи. Р 1:10, Р 1:20 или Р 1:25. 
• Отвори у зидовима за врата. Основе, пресеци, 

изгледи. Р 1:10, Р 1:20 или Р 1:25. 
• Отвори у зидовима за прозоре и врата у основи и 

пресецима објекта; Р 1:25 или Р 1:50. 
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прилоге са уцртаним отворима  урађен у претходном модулу. 
• На крају модула, реализовати блок наставу са 

посетом градилишту где је објекат у завршној 
фази грубих грађевинских радова  

• Током наставе показати видео снимке зидања 
отвора. 

 
Назив модула: • Канали у зидовима зграде 
Трајање модула: 20 часова 

• ЦИЉЕВИ 
МОДУЛА 

• ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

• Стицање знања о 
димњачким и 
вентилационим 
каналима у склопу 
објеката 

• Графичко 
представљање 
димњачких и 
вентилационих 
канала у зградама 

• разликује основне елементе 
димњака за појединачно (локално) 
грејање према задатом цртежу, 

• објасни начин функционисања 
димњака, 

• објасни начин функционисања 
сабирног димњака, 

• разликује основне елементе 
вентилационих канала према 
задатом цртежу, 

• објасни начин функционисања 
вентилациног канала, 

• објасни начин функционисања 
сабирног вентилационог канала, 

Теорија: 
• Димњаци за локално грејање; израда (опека и 

блокови од печене глине за димњаке) 
• Вођење димњачких канала кроз зграде (право, са 

скретањем,са хладним каналом) 
• Трослојни димњаци 
• Шунт димњаци 
• Појединачни вентилациони канали за одвођење 

нечистог и довођење чистог ваздуха у просторије 
• Шунт вентилациони канали за одвођење нечистог и 

довођење чистог ваздуха у просторије 
 

На почетку програма ученике упознати са циљем и 
исходима, планом и начинима оцењивања. 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 
• теорија (10 часова)  
• вежбе (10 часова) 

Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две групе приликом 
реализације: 
• вежби 

Место реализације наставе 
• кабинет 

Методе рада: 
• комбинована 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018/19. – 2021/22.  -  Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд 

381 
 

• нацрта димњачке канале у основи и 
пресеку, 

• нацрта вентилационе канале у 
основи и пресеку. 

• нацрта детаљ димњачке главе 
• нацрта детаљ вентилационе главе 
• прочита графичке прилоге са 

уцртаним каналима у склопу 
пројекта 

Вежба: 
• Пресек и делимичне основе кроз димњачки канал за 

објекат спратности По+П+1, Р 1:50 
• Пресек и делимична основа кроз димњачки канал 

П+3, Р 1:50 (сабирни димњаци) 
• Пресек и делимичне основе кроз вентилациони канал 

за објекат спратности По+П+1, Р 1:50 
• Пресек и делимична основа кроз сабирни 

вентилациони канал П+3, Р 1:50 
• Сабирни вентилациони канал кроз једну етажу. 
• Детаљ димњачке главе Р 1:10 
• Детаљ вентилационе главе Р 1:10 
 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• писана провера 
• усмена провера 
• графичке вежбе 

Препоруке за реализацију наставе 
• Служити се моделима објеката и техничким 

цртежима објеката као угледним примерима 
• Излагање подржати цртежом на табли или 

користећи пројекције  са видео бим пројектора 
• На објекту веће спратности применити 

сабирне димњачке и вентилационе канале. 
(трослојни димњак и шунт вентилациони 
канали). 

• На једноставном објекту у Р 1:25 или Р 1:50 
уцртати појединачне димњачке и 
вентилационе канале у основи. 

• Препорука је да се током вежби користи 
објекат урађен у модулу вертикални 
конструктивни елементи. 

• Вежбе се могу спојити у оквиру истог 
графичког рада. 
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Назив модула: • Темељи у зградама 
Трајање модула: 24 часа 

• ЦИЉЕВИ 
МОДУЛА 

• ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

• Стицање знања 
отемељима 

• Графичко 
представљање 
темеља у основама 
и пресецима 
пројекта зграде 

• разликује врсте тла, 
• објасни функцију темеља, 
• објасни значај и начин фундирања, 
• разликује начин фундирања према 

условима земљишта и 
конструктивном склопу објекта,  

• наведе припремне радове за 
темељење објекта и начине 
обезбеђења ископа 

• наведе поделу темеља према 
конструктивном склопу, облицима и 
материјалу, 

• објасни улогу каскада код темеља, 
• објасни начин фундирања уз суседни 

објекат 
 

Теорија: 
• Врста тла. 
• Улога темеља. 
• Начин фундирања (посредно и непосредно) 
• Ископ земље за темеље (наносна скела, 

обележавање ископа, осигурање страна ископа 
подупирањем,разупирање темељних ровова) 

• Темељи-подела (према носивости тла, 
конструктивном систему, дубини фундирања и 
материјалу) 

• Тракасти темељи  
• Темељи самци 
• Темељне контрагреде 
• Плочасти темељи 
• Темељи у каскадама 
• Темељи уз суседни објекат 
 

На почетку програма ученике упознати са циљем и 
исходима, планом и начинима оцењивања. 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 
• теорија (12 часова)  
• вежбе (12 часова) 

Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две групе приликом 
реализације: 
• вежби 

Методе рада: 
• комбинована 

Место реализације наставе 
• кабинет 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• писана провера 
• усмена провера 
• графичке вежбе 

Препоруке за реализацију наставе 
• Служити се моделима објеката и техничким 

цртежима објеката као угледним примерима 
• Излагање подржати цртежом на табли или 

користећи пројекције  са видео бим пројектора  
• Основу темеља са обореним пресецима 

урадити за објекат из претходних модула. 
• Приликом излагања обратити пажњу на 

савремени начин израде темеља. Темеље од 
камена и опеке обрадити на информативном 
нивоу. 

• нацрта темеље у основи и пресеку у 
масивном систему градње, 

• нацрта темеље у основи и пресеку у 
скелетном систему градње, 

• разради детаље темељења објекта 
• прочита и користи графичке прилоге 

темеља 

Вежбе: 
• Темељи у скелетном и масивном систему у основи 

и пресецима. Р 1:25 или Р 1:50 
• Основа темеља са обореним пресецима Р 1:25 или Р 

1:50 
• Тракасти темељ у каскадама. Основа и пресек. Р 

1:50. 
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Назив модула: • Хидроизолација подземног дела објекта 
Трајање модула: 16 часова 

• ЦИЉЕВИ 
МОДУЛА 

• ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

• Стицање знања 
охидроизолацији 
поземног дела 
објекта. 

• Примена 
хидроизолације у 
подземном делу 
објекта 

• објасни улогу хидроизолације, 
• објасни начин заштите објекта од 

атмосферске воде (у нивоу тла) 
• објасни улогу дренаже 
• објасни начин заштите од подземне 

воде, 
 

Теорија: 
• Улога хидроизолације. 
• Хоризонтална и вертикална хидроизолација од 

влаге у земљишту и атмосферске воде за зграде са 
и без подрума 

• Заштита објеката од атмосферске воде (на нивоу 
тла). 

• Хоризонтална и вертикална хидроизолација зграда 
од подземне воде (вода под притиском) 

• Дренажа зграда 
 

На почетку програма ученике упознати са циљем и 
исходима, планом и начинима оцењивања. 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 
• теорија (8 часа)  
• вежбе (8 часова) 

Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две групе приликом 
реализације: 
• вежби 

Методе рада: 
• комбинована 

Место реализације наставе 
• кабинет 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• писана провера 
• усмена провера 
• графичке вежбе 

Препоруке за реализацију наставе 
• Служити се узорцима материјала и техничким 

цртежима као угледним примерима. 
• Излагање подржати цртежом на табли или 

користећи пројекције са видео-бим пројектора 
или графоскопа. 

• Поједине графичке радове радити на 
конкретним основама. 

• Током наставе показати видео снимке 
извођења хидроизолације. 

• примени хоризонталну 
хидроизолацију, 

• примени вертикалну хидроизолацију, 
• одреди положај и дубину дренажне 

цеви у односу на темеље, 
• нацрта детаље у одговарајућој 

размери, са свим пратећим описима 
• прочита и користи графичке прилоге 

са уцртаном хидроизолацијом 
 

Вежбе: 
• Хидроизолација објекта са подземном етажом: 

Основе, пресеци и детаљи. Р 1:10, Р 1:20 и Р 1:50. 
• Хидроизолација објекта без подземемне етаже: 

Основе, пресеци и детаљи. Р 1:10, Р 1:20 и Р 1:50. 
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• Хидроизолацију од подземне воде, урадити на 
информативном нивоу. 

 
Назив модула: • Блок настава 
Трајање модула: 12 часова 

• ЦИЉЕВИ 
МОДУЛА 

• ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

• Упознавање 
ученика са 
основним 
грађевинским 
радовима и 
материјалима у 
одговарајућој 
фази грађења 

 

• објасни начин градње објеката 
високоградње, 

• разликује основне конструктивне 
елементе, 

• разликује основне системе градње, 
• наведе материјале за зидање зидова, 

темеља и хидроизолације. 
 

Блок настава: 
• Основни конструктивни елементи објеката 

високоградње.  
• Системи градње (масиван, скелетни, мешовити). 
• Конструктивни склопови (подела масивног 

система). 
• Начин градње (традиционалан, полумонтажни, 

монтажни, индустријски).  
• Примена грађевинских материјала. 
 

На почетку програма ученике упознати са циљем и 
исходима, планом и начинима оцењивања. 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 
• блок настава (12 часова) 

Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две групе приликом 
реализације: 
• блок наставе 

Методе рада: 
• комбинована 

Место реализације наставе 
• градилиште 
• терен 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• усмена провера 
• елаборат 

Препоруке за реализацију наставе 
• Програм блок наставе сачињен је тако да 

допринесе стручној оспособљености ученика 
будућих грађевинских техничара и њиховој 
припреми за укључивање у рад. 

• Ученици треба да схвате сложеност процеса 
грађења. 

• Блок настава се остварује у посетама: сајму 
грађевинарства,  градилиштима, установама 
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Назив модула:Хоризонтални конструктивни елементи 
Трајање модула: 32 часа 

• ЦИЉЕВИ 
МОДУЛА 

• ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

• Стицање знања о 
хоризонталним 
конструктивним 
елеменатима. 

• Графичко 
представљање 
хоризуонталних 
коснтруктивних 
елемената у 
основама и 
пресецима 
пројекта 

• разликује врсте хоризонталних 
конструктивних елемената према 
функцији, 

• објасни улогу међуспратних 
конструкција, 

• објасни улогу хоризонталних серклажа, 
• објасни улогу греда, 
• објасни начин преношења оптерећења 

хоризонталних конструктивних 
елемената на вертикалне, 

• разликује врсте међуспратних 
конструкција према начину извођења, 

• разликује типове међуспратних 
конструкција, 

• дефинише врсте подова и подних 
конструкција, 

• разликује материјале који се користе за 
израду подова, 

• објасни функцију „пливајућег“ пода 
• разликује врсте плафона 
• објасни примену одређене врсте 

плафонских конструкција,  
• разликује типове висећих плафона, 
• наведе материјале који се користе за 

израду плафона 

Теорија: 
• Врсте хоризонталних конструктивних елемената 

(греде, хоризонтални серклажи и међуспратне 
конструкције), 

• Улога хоризонталних конструктивних 
елемената, 

• Подела међуспратних конструкција према 
материјалу, систему градње, правцу ослањања и 
начину извођења (монолитне, полумонтажне и 
монтажне) 

• Типови међуспратних конструкција 
(ситноребрасте, пуне, ребрасте) 

• Подови и плафони као делови међуспратних 
конструкција 
− Подови (подела, врсте, улога слојева пода, 

пливајући подови, подови од различитих 
материјала) 

− Плафони (улога, врсте плафонских 
конструкција) 

 

На почетку програма ученике упознати са циљем и 
исходима, планом и начинима оцењивања. 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 
• теорија (16 часова)  
• вежбе (16 часова) 

Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две групе приликом 
реализације: 
• вежби 

Методе рада: 
• комбинована 

Место реализације наставе 
• кабинет 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• писана провера 
• усмена провера 
• графичке вежбе 

Препоруке за реализацију наставе 
• Служити се моделима објеката и техничким 

цртежима као угледним примерима. 
• Излагање подржати цртежом на табли или 

користећи пројекције са видео бим пројектора 
• Приликом реализације предавања застареле 

међуспратне конструкције обрадити на 
информативном нивоу. 

• Армирани бетон приказати шрафуром, не 

• нацрта детаље ослањања за одређени тип 
међуспратне конструкције према датом 
систему градње, 

Вежбе: 
• Основа, позиције, пресеци и детаљи Р 1:50 и Р 

1:10 за сваки тип међуспратне конструкције који 
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• нацрта и позиционира хоризонталне 
конструктивне елементе у основи и 
пресеку,  

• нацрта детаље и слојеве подова и 
плафона са свим пратећим описима 

• прочита и користи графичке прилоге са 
приказаним хоризонталним 
конструктивним елементима у основама 
и пресеку 

се обрађује. 
• Основа, пресеци и детаљи Р 1:10, Р 1:20 или Р 

1:50 и позиције свих хоризонталних елемената 
за једноставан објекат 

• Позиционирање хоризонталних конструктивних 
елемената 

 

улазећи у начин армирања.  
• На вежбама урадити основу приземља и 

спрата, једноставног стамбеног објекта 
спратности С+П+1,  

• Током писмене провере изабрати тип 
међуспратне конструкције и применити у 
основи, пресецима и детаљима Р 1:50 и Р 1:10. 

 
Назив модула: • Вертикалне комуникације 
Трајање модула: 48 часова 

• ЦИЉЕВИ 
МОДУЛА 

• ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

• Стицање знања о 
вертикалним 
комуникацијама 

• Графичко 
представљање 
степеништа и 
степенишног 
простора 

• Димензионисање 
степеништа 

• објасни улогу вертикалних 
комуникација, 

• наведе врсте вертикалних комуникација, 
• разликује елементе степеница и 

степенишног простора, 
• разликује врсте степеница према 

положају, значају, броју и облику 
степенишних кракова, материјалу и 
начину израде,  

• разликује тип (конструктивни склоп) 
степеница према начину ослањања, 

• објасни начин преношења оптерећења за 
одређени конструктивни склоп 
степеништа, 

• Наведе материјале за облагање 
степеница 

• Наведе материјале за израду 
степенишних ограда 

• Објасни начин постављања степенишне 
ограде 

Теорија: 
• Улога и врсте вертикалних комуникација 
• Елементи степеница и степенишног простора. 
• Подела степеница према положају у објекту, 

конструкцији, броју и облику степенишних 
кракова, материјалу и начину израде, 

• Подела степеница према значају у објекту 
(главне, споредне, противпожарне, таванске, 
подрумске,...) 

• Грађевински прописи за степенице, 
• Прорачун степеница,  размера пењања и 

димензионисање степенишног простора 
• Монолитне армирано-бетонске степенице: на 

косим армирано бетонским плочама ослоњене на 
подестне греде; на косим армирано бетонским 
плочама ослоњене на подесне и образне греде; на 
коленастим армиранобетонским плочама, 

• Облагање степеница (дрво, камен, терацо) 
• Степенишне ограде (типови, начин постављања) 
• Монтажне степенице: армиранобетонске, дрвене 

На почетку програма ученике упознати са циљем и 
исходима, планом и начинима оцењивања. 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 
• теорија (24 часова)  
• вежбе (24 часова) 

Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две групе приликом 
реализације: 
• вежби 

Место реализације наставе 
• кабинет 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• писана провера 
• усмена провера 
• графичке вежбе 

Препоруке за реализацију наставе 
• Служити се макетама степеница и техничким 

цртежима као угледним примерима 
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и металне степенице. 
• Спољне степенице, 
• Рампе и лифтови. 

• Монтажне степенице обрадити на 
информативном нивоу. 

• На првој вежби нацртати и обележити 
елементе степеништа и степенишног простора 
у пресеку и основи.  

• На вежбама нацртати све типове монолитних 
армиранобетонских степеница у Р 1:50 и 
разрадити детаље у Р 1:10.  

• Прорачунати и уцртати степенице у основе и 
пресеке једноставног стамбеног објекта 
(користити основе урађене на претходном 
модулу 

• На писменој провери прорачунати степенице 
за одређену спратну висину, димензионисати 
степенишни простор и нацртати основу и 
пресек за одабрану етажу Р 1:50. 

• димензионише степенице и степенишни 
простор у односу на спратност и намену 
објекта, 

• нацрта одговарајући тип степеница у 
степенишном простору у основи и 
пресецима према задатој размери, 

• нацрта детаље одређеног типа степеница, 
• графички прикаже степенице у основама 

објекта на различитим етажама, 
• нацрта детаље облагања степеница и 

степенишне ограде 

Вежбе: 
• Прорачун степеница,  размера пењања и 

димензионисање степенишног простора 
• Основа и пресек кроз степенишни простор Р 

1:50. 
• Начин графичког приказивања степеница у 

основама и пресеку пројекта Р 1:50. 
• Основа и пресек кроз степенишни простор Р 

1:50. Детаљ Р 1:10. 

 
Назив модула: • Кровови 
Трајање модула: 56 часова 

• ЦИЉЕВИ 
МОДУЛА 

• ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

• Стицање знања за 
примену кровова 

• Графичко 
представљање 
кровова 

• Решавање 
класичних 
дрвених кровних 
конструкција 

• Примена изолације 
код равних 
кровова 

 

• разликује кровове према нагибу, облику 
и типу кровне конструкције, 

• наведе материјале који се примењују у 
изради кровне конструкције, 

• разликује елементе крова, 
• објасни функцију елемената кровне 

конструкције, 
• објасни просторни распоред и начин 

преношења оптерећења код кровне 
конструкције. 

• наведе нагиб равног крова, 
• одреди начин одвођења воде, 
• дефинише слојеве равног крова, одреди 

Теорија: 
• Улога крова и кровне конструкције. 
• Елементи крова 
• Подела кровова према нагибу, облику и 

материјалу. 
• Дрвени класични кровови 
• Двоводни кровови (тип кровне конструкције: 

прости кровови, кровови са распињачама, 
кровови са рожњачама, кровови са обешеним 
конструкцијама, комбиновани кровови) 

• Кровови са надзитком 
• Једноводни кровови 
• Четвороводни кровови (распоред кровних 

На почетку програма ученике упознати са циљем и 
исходима, планом и начинима оцењивања. 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 
• теорија (28часова)  
• вежбе (28 часова) 

Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две групе приликом 
реализације: 
• вежби 

Методе рада: 
1. комбинована 

Место реализације наставе 
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заштиту хидроизолације у зависности од 
намене крова 

• опише елементе и врсте олука, 
• разликује врсте кровних покривача, 
• одабере врсту кровног покривача у 

односу на нагиб крова, 
• разликује начине покривања кровова 

равним црепом, 
• објасни начин летвисања према врсти 

црепа, 
• наведе врсту подлоге према типу 

кровног покривача, 
• објасни начин постављања 

термоизолације и хидроизолације у 
косом крову 

носача) 
• Кровови од дрвених решеткастих носача 
• Равни кровови, проходни и непроходни 
• Олуци (олучне хоризонтале) и олучне цеви 

(олучне вертикале).елементи, врсте 
• Кровни покривачи, улога,врсте 
• Покривање кровова производима од печене 

глине (равни, жлебљени цреп и ћерамида) 
• Покривање крова таласастим плочама  
• Покривање производима од битумена (кровна 

хартија и шиндра-тегола)  
• Термоизолација и хидроизолација кровних равни 

• кабинет 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• писана провера 
• усмена провера 
• графичке вежбе 

Препоруке за реализацију наставе 
• Служити се макетама кровова и цртежима 

детаља у аксонометрији 
• Нагласити функцију сваког елемента крова и 

начин преношења оптерећења. 
• После обраде сваког типа класичне кровне 

конструкције урадити прорачун и распоред 
кровних носача и рогова и приказати их у 
основи, пресецима и детаљима. 

• На крају модула двоводни кровови направити 
упоредну анализу типова према начину 
ослањања, положају ослонаца и нагибу 
(распињаче у односу на рожњаче, рожњаче у 
односу на вешаљке, ....) 

• Обрадити детаљније покривање производима 
од печене глине, остале кровопокривачке 
радове обрадити на информативном нивоу 

• Олуке и олучне цеви обрадити на нивоу 
потребном за израду детаља крова 

• Током писмене провере изабрати тип кровне 
конструкције и применити у основи, 
пресецима и детаљима Р 1:50 и Р 1:10. 

• одреди тип кровне конструкције у 
односу на нагиб и место ослонаца за 
задату основу, 

• израчуна размак рогова и кровних 
носача и апроксимативно димензионише 
елементе кровне конструкције, 

• графички прикаже различите типове 
кровних конструкција у основи и 
пресецима, 

• нацрта детаље веза елемената кровне 
конструкције  

• нацрта детаље равног крова. 
• нацрта детаље кровопокривачких радова 

са потребним изолацијама кровних 
равни 

Вежбе: 
• Прорачун и распоред кровних носача и рогова у 

основи. 
• Основа кровне конструкције. Попречни и 

подужни пресек. Р 1:50. Детаљи веза кровних 
елемената Р 1:10. 

• Основа и пресек за кров од кровних решетки. Р 
1:50. 

• Начин одводњавања (олуци, риголе, сливници) 
• Детаљи равног крова Р 1:10 или Р 1:20 
• Детаљ „зеленог крова“ Р 1:10 или Р 1:20 
• Карактеристични пресеци једноставног 

стамбеног објекта, Су+П+1 (са претходних 
модула) заједно са кровном конструкцијом у Р 
1:50 и детаљима крова у Р 1:20 или 1:10 
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1. Математика 
2. Нацртна геометрија и техничко цртање 
3. Физика 
4. Грађевински материјали 
5. Статика и отпорност материјала 
6. Апликативни рачунарски програми 
7. Технологија грађевинских радова 
8. Армиранобетонске конструкције 
9. Металне и дрвене конструкције 
10. Предузетништво 
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АПЛИКАТИВНИ РАЧУНАРСКИ ПРОГРАМИ 
 

1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА –  ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 
 

РАЗРЕД 
НАСТАВА 

УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

II 0 68 0 0 68 

II 0 68 0 0 68 
 

2. ЦИЉЕВИ УЧЕЊА 
− Стицање вештина за примену софтверских пакета  у струци 
− Оспособљавање ученика за цртање (2D) и обраду цртежа путем софтверског пакета 
− Повезивање и примена усвојених знања у другим стручним предметима 
− Развијање систематичности, прецизности и, уредности  
− Оспособљавање ученика за цртање (3D) и обраду цртежа путем софтверског пакета 
− Оспособљавање ученика за коришћење софтвера у циљу прорачуна статичких утицај 

 
3. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И УПУТСТВО ЗА  ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

Разред: други 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

 УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

Радно окружење 
софтвера 

• Оспособљавање 
ученика за 
разумевање 
принципа рада 
AutoCad-а 

• објасни принцип цртања у AutoCad-
у, 

• познаје радни простор софтвера, 
• организује и подеси радно 

окружење софтвера, 
• подеси параметре цртежа, 
• користи координатни систем 
• уноси и задаје 2D координате, 
• познаје начине задавања команди у 

AutoCad-у,  
• селектује и брише нацртане објекте, 

• Примена програма за цртање, 
основни појмови, принцип цртања 

• Радни простор софтвера 
• Радно окружење AutoCad-a 
• Подешавање параметара цртежа 

(границе цртежа, јединице цртежа) 
• Координатни систем 
• Врсте координата 
• Задавање 2D координата 

(ортогоналне, поларне), 
• Начин задавања команди. Начин 

На почетку теме ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и 
начинима оцењивања. 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
- вежбе (68 часова) 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две групе приликом 
реализације: 
• вежби 
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• зумира цртеж. селекције објекта 
• Брисање објеката 
• Зумирање и начини зумирања 

Место реализације наставе 
• кабинет 

Оквирни број часова по темама 
• Радно окружење софтвера 2 часа 
• Команде за цртање 15 часова 
• Услужне команде 6 часова 
• Трансформације објекта 10часова 
• Модификовање елемената 10часова 
• Слојеви и карактеристике објеката 2 часа 
• Шрафирање 2 часа 
• Текст и текстуални стил 4 часова 
• Блок, блок са атрибутима 6часова 
• Размера и котирање 6 часова 
• Штампање 5 часова 

Препоруке за реализацију теме 
• Истаћи значај познавања основа енглеског 

језика за читање и разумевање команди 
• Вежбе се реализују са потребним 

теоретским објашњењима. 
• Снимање и учитавање цртежа, поновити 

током увода 
• За реализацију теме користити готове, 

претходно припремљене цртеже 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
• Праћење остварености исхода 

Команде за 
цртање 

• Оспособљавање 
ученика да користи 
команде за цртање 

• задаје команде за цртање, 
• растави сложене објекте, 
• користи команду за брисање 

објеката, 
• препозна разлику измеђуапсолутног 

и релативног координатног система 

• Команде за цртање (линија, 
правугаоник, полигон, помоћна 
права, полуправа круг, лук, елипса и 
елиптилни лук, кружни прстен, 
тачка...) 

• Цртање и едитовање сложених 

Препоруке за реализацију теме 
Врсте вежби: 
1. за усвајање нових команди 
2. корелација са другим модулима и 
предметима(грађевинске конструкције, 
техничко цртање,математика, енглески језик...) 
Оцењивање 
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• користи режиме рада током цртања. објеката (полилинија, крива, 
мултилинија...) 

• Растављање сложених објеката 
 

Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
• тестове знања 
• вежбе 

Услужне команде • Оспособљавање 
ученика за 
коришћење 
помоћних 
операција софтвера 

• користи растер, 
• одреди координате објекту, 
• добије информације о објекту и 

цртежу унутар софтвера, 
• измери дужину и израчуна 

површину објекта, 
• користи калкулатор. 

• Растер. 
• Услужне команде. 
• Израчунавање површине. 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
• тестове знања 
• вежбе 

Трансформације 
објекта 

• Оспособљавање 
ученика да врши 
трансформацију 
објекта 

• примењује различите врсте 
копирања објеката, 

• помера објекте на цртежу 
транслацијом и ротацијом. 

• примени команду за 
трансформацију којом постиже 
највећу ефикасност израде цртежа 

• Врсте копирања објеката 
(пресликавање, паралелно 
пресликавање, вишеструко копирање 
по квадратној или кружној матрици, 
осно пресликавање). 

• Транслација. 
• Ротација. 

Препоруке за реализацију теме 
Врсте вежби: 
1. за усвајање нових команди 
2. корелација са другим модулима (техничко 
цртање, математика, енглески језик) 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
• тестове знања 
• вежбе 

Модификовање 
елемената 

• Оспособљен да 
коригује цртеж 

• мења величину и коригује нацртани 
објекат, 

• доради објекат коришћењем 
чворова. 

 

• Измене објеката (опсецање, 
продужавање, скраћивање, растезање, 
скалирање објеката, подела, 
разлагање, спајање, прекидање, 
зарубљивање и заобљавање објеката), 

• Коришћење чворова (GRIP метода) 

Препоруке за реализацију теме 
Врсте вежби: 
1. за усвајање нових команди 
2. корелација са другим модулима, 
предметима (грађевинске конструкције, 
техничко цртање, енглески језик) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
• тестове знања 
• вежбе 
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Слојеви и 
карактеристике 
објеката(лејери) 

• Оспособљен да 
црта користећи 
слојеве 

• формира слојеве и организује цртеж 
помоћу слојева, боја и линија 
различитих врста и дебљина, 

• подеси видљивост слојева, 
• манипулише слојевима приликом 

цртања, 
• сагледа и мења карактеристике 

објекта, 
• разуме када је потребно направити  

лејере (слојеве). 

• Организовање цртежа помоћу 
слојева, боја и линија различитих 
врста и дебљина. 

• Карактеристике објекта. 

Препоруке за реализацију теме 
Корелација са другим 
модулима,предметима(грађевинске 
конструкције, енглески језик) 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
• тестове знања 
• вежбе 

Шрафирање • Оспособљен да 
шрафира и боји 
цртеж 

• пронађе потребну шрафуру, 
• подеси фактор скалирања за 

одговарајуће шрафуре, 
• шрафира цртеж. 

• Шрафирање цртежа 
• Особине шрафуре 

Препоруке за реализацију теме 
Врсте вежби: 
1. за усвајање нових команди 
2. корелација са другим модулима (техничко 
цртање, грађевинске конструкције, енглески 
језик) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
• тестове знања 
• вежбе 

Текст и 
текстуални стил 

• Оспособљавање 
ученика да користи 
и уређује текст 

• формира текстуални стил, 
• напише и подеси текст, 
• коригује текст. 

• Врсте текста. 
• Карактеристике и уређивање текста, 

текстуални стилови. 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
• тестове знања 
• вежбе 

Блок, блок са 
атрибутима 

• Оспособљавање 
ученика да формира 
сопствену 
библиотеку 
елемената цртежа 

• формира блок, 
• унесе блок на цртеж 
• редефинише блок, 
• ради са базом података, библиотеке 

програма за цртање, 
• дефинише и уреди атрибут на 

• Рад са блоковима и атрибутима. 
• Прављење сопствене библиотеке 

елемената. 

Препоруке за реализацију теме 
За реализацију вежби користити цртеж 
архитектонске основе са детаљима у 
различитој размери 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити 
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цртежу, 
• редефинише блок са атрибутима, 
• формира сопствену библиотеку 

елемената. 

кроз: 
• тестове знања 
• вежбе 

Размера и 
котирање 

• Оспособљавање 
ученика да користи 
размеру и котира 
цртеж 

• прилагоди размеру цртежу, 
• формира котни стил, 
• објасни врсте кота и начин 

котирања, 
• котира цртеж према датој размери. 
• унесе формирани котни стил у нов 

цртеж 

• Размера цртежа. 
• Котни стил. 
• Врсте кота, начини котирања. 

Препоруке за реализацију теме 
За реализацију вежби користити цртеж 
архитектонске основе са детаљима у 
различитој размери. 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
• тестове знања 
• вежбе 

Штампање • Оспособљавање 
ученика да штампа 
цртеже 

• распореди цртеж на листу 
окружења за штампање, 

• припреми цртеж за штампање, 
• одштампа цртеж у задатој размери. 

• Начин штампања. 
• Простор штампања. 
• Штампање цртежа у задатој размери. 

Препоруке за реализацију теме 
Цртеж из архитектонске основе са детаљима у 
различитој размериприпремити за штампање и 
одштампати. 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
• тестове знања 
• вежбе 
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Разред :   трећи 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА 

 УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

Oбнављање 
градива другог 
разреда 2D 

• Оспособљавање 
ученика да нацрта 
сложени  цртеж у 
2D 

• нацрта цртеж користећи блокове и 
атрибуте 

• дефинише лејере и самостално 
одреди њихов број 

• нацрта цртеж на коме постоји више 
од једне размере (цртеж са детаљима) 

 

• Слојеви (лејери), важност 
коришћења 

• Модификовање елеменат 
• Коришћење текста 
• Котирање 
• Блокови и атрибути 
• Цртање детаља 

На почетку модула ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 
оцењивања. 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
• вежбе (68 часова) 

Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две групе приликом 
реализације: 
• вежби 

Место реализације наставе 
• кабинет 

Препоруке за реализацију теме 
• Вежбе се реализују са потребним теоретским 

објашњењима. 
• Током уводних предавања поновити 

координате коришћење у 2D цртежима. 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• праћење остварености исхода 

Оквирни број часова по темама 
• Обнављање градива другог разреда 16 часова 
• Увод у 3D моделовање 2 часа 
• Површински елементи у простору 10 часова 
• Формирање 3D SOLID модела 18часова 
• Увод у Tower 2 часа 
• Цртање и прорачун површинског елемента  у 

програму Tower 10 часова2часа 
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• Цртање линијских носача (греде, рамови и 
решетке) у програму Tower 2часа 

• Покретање прорачуна и резултата прорачуна 
за задат линијски носача4часа 

• Усвајање  облика и димензија попречног 
пресека носача4часа 

• Усвајање материјала за носач2часа 
• Комбинација оптерећења на носачу2часа 
• Команде за цртање котаи писање текста 2часа 
• Припреме за штампу 2часа 

Увод у 3D 
моделовање 

• Развијање 
способности 
сагледавања 
тродимензионалног 
простора (3D) 

• Оспособљавање 
ученика за 
формирање 
површинских 
елемената у равни 

• Оспособљавање 
ученика за 
коришћење 
Булових опреација 
на површинским 
елементима 

• подеси видик за 3D 
• нацртаправе линије у 3D 
• од затвореног линијског елемента 

направи површински 
• користи Булове операције за 

добијање одређених ликова 

• Цртање линија у 3D  
• Формирање површина 

дефинисањем региона. 
• Коришћење Булових операција 

(унија,пресек и разлика) 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• вежбе 

Површински 
елементи у 
простору (мреже) 

• Формирање 
просторних 
представа о 
мрежама 

• Сагледавање 
неопходности 
коришћења лејера 

• подеси координатни систем 
• подеси одговарајући видик за 3D 
• подеси густину мреже 
• употреби одговарајућу комаду за 

добијање жељеног површинског 
облика 

• Подешавање положаја 
координатног система 

• Добијање 3D 
површинскихелеменатаод 
линијских елемената 

• Подешавање густине мреже 
системским променљивама. 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• тестове знања 
• вежбе 
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(слојева) код мрежа 
• Оспособљавање 

ученика да 
формира просторни 
површински 
елемент од 
линијских 
елемената 

 

Формирање 3D 
SOLID модела  

• Оспособљавање 
ученика за 
формирање 3D 
запреминских 
објеката 

• подеси визуелан стил солида, 
• подеси тачку погледа, 
• подеси координатни систем 
• формира готове запреминске моделе, 
• формира запреминска тела 

кориговањем 2D објеката, 
• формира сложене запреминске 

објекте помоћу операција са готовим 
телима, 

• измени запремински објекат, 
• заобли или заруби ивице солида, 
• измени запремински објекат, 
• изврши 3D операције на солидима,  
• претвори запремински објекат у 

површински. 

• 3D SOLID (запремински) 
модели - пуни објекти. 

• Визуелан стил солида. 
• Начин дефинисања тачке 

погледа. 
• Готови ACAD-SOLID објекти. 
• Формирање 3D објеката 

кориговањем 2D објеката. 
• Формирање SOLID објеката 

кориговањем површинских 
објеката и задавањем висине. 

• Операције са готовим телима 
(сједињавање, одузимање, 
пресек, раздвајање, пресецање). 

• Заобљавање ивица. 
• Зарубљивање. 
• Измене 3D SOLID-а. 
• Промене физичких и других 

карактеристика готових 
објеката. 

• 3D операције (ротација, осно 
пресликавање, вишеструко 
пресликавање, поравнање...) 

• Креирање површинских објеката 
кориговањем солида 

Препоруке за реализацију теме 
За реализацију вежби користити цртеж   
архитектонске основе са детаљима у различитој 
размери. 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• тестове знања 
• вежбе 
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Увод у Tower • Оспособљавање 
ученика за 
разумевање 
принципа рада 
програмаТower 

• објасни принцип цртања у Tower-у, 
• подеси радно окружење, 
• користи различите прозоре Tower-а, 
• подеси координатни систем  
• бришеосе, 
• убацује осе, 
• мења растојање између оса, 
• користи команде за померање и 

зумирање цртежа 

• Увод, радни простор Tower-a 
• Радно окружење (менији, палете, 

тулбарови, прозори) 
• Зумирање, начин селекције оса, 

брисање оса 
• Убацивање нових оса 
• Рад са командама за зумирање и 

померање цртежа 

Препоруке за реализацију теме 
За реализацију вежби користити урађене примере 
из предмета статика и отпорност материјала 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• Праћење остварености исхода 

Цртање и 
прорачун 
површинског 
елемента  у 
програму Tower 

• Оспособљавање 
ученика за цртање 
површинског 
носача и 
оптерећења 

• Упознавање 
ученика са 
прорачуном сила и 
напона у 
површинском 
елементу 

• нацрта површински носач 
• подеси дебљину и материјал 

површинског носача 
• нацрта линијски ослонац 

површинском носачу 
• формира отвор у површинском 

елементу   
• дефинише оптерећење 
• формира мрежу уповршинском 

елемету 
• обради резултате и прикаже 

резултате прорачуна 
 

• Коришћење команди за цртање 
површинских 
елемената,подешавање дебљине 
и материјала елемента 

• Коришћење команди за цртање 
ослонаца 

• Креирање отвора у 
површинском носачу 

• Коришћење команди за унос 
оптерећења 

• Улаз у модул за формирање 
мреже и прорачун 
 

Препоруке за реализацију теме 
Прорачун површинског носача показати  
информативно са освртом на расподелу и врсте 
напона. 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• тестове знања 
• вежбе 

Цртање 
линијских носача  
(греде, рамови и 
решетке)  у 
програму Tower 

• Оспособљавање 
ученика да нацрта 
линијске носаче 

• нацрта контуру носача 
• подеси ослонце носача 
• подеси везе између делова носача 

(зглобна, крута) 
• унесе оптерећења која делују на 

носач.  
• разликује локални од глобалног 

координатног система 

• Дефинисање контуре линијског 
носача. 

• Подешавањее веза између 
делова носача(крута, зглобна) 

• Подешавање ослонаца. 
• Постављање оптерећења на 

носач (локални и глобални 
координатни систем) 

Препоруке за реализацију теме 
За реализацију ове теме обновити градиво из 
предмета статика и отпорност материјала 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• тестове знања 
• вежбе 

Покретање 
прорачуна и 

• Оспособљавање 
ученика да покрене 

• покрене прорачун у програму 
• пронађе и прикаже резултате 

• Покртеање команди за прорачун 
утицаја у носачу. 

Препоруке за реализацију теме 
За реализацију ове теме обновити градиво из 
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резултата 
прорачуна за 
задат линијски 
носач 

прорачун у 
програму и разуме 
резултате 
прорачуна 

прорачуна (реакције ослонаца, 
N,Т,М)  

• Поктретање команди за приказ 
резултата прорачуна 

предмета статика и отпорност материјала 
 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• тестове знања 
• вежбе 

Усвајање  облика 
и димензија 
попречног 
пресека носача 
Усвајање 
материјала за 
носач 

• Оспособљавање 
ученика да усвоји 
облик и демензију 
попречног пресека 

• Оспособљавање 
ученика да усвоји 
одговарајући 
материјал за носач 

• усвоји облик попречног пресека 
задајући димензије пресекака 

• усвоји облик попречног пресека 
користећи већ предложене димензије 
профила 

• усвоји материјал од кога је носач 
направљен 

• Коришћење команде за сетове 
(облик, димензија и материјал 
носача) 

Препоруке за реализацију теме 
За реализацију ове теме обновити градиво из 
предмета статика и отпорност материјала 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• тестове знања 
• вежбе 

Комбинација 
оптерећења на 
носачу 

• Оспособљавање 
ученика да 
комбинује разне 
врсте оптерећења и 
разликује стално од 
повременог 

• подеси случајеве оптерећења 
• усвоји комбинације оптерећења за 

дати носач 

• Комбинација оптерећења Препоруке за реализацију теме 
 За реализацију ове теме обновити градиво из 
предмета статика и отпорност материјала 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• тестове знања 
• вежбе 

Команде за 
цртање котаи 
писање текста 

• Оспособљавање 
ученика за 
котирање цртежа и 
унос текста у 
цртеж 

• котира цртеж 
• убаци текст у цртеж 

• Котирање цртежа 
• Убацивање текста у цртеж 

Препоруке за реализацију теме 
Нагласити сличности и разлике сових команди са 
ACAD-ом 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• тестове знања 
• вежбе 

Припреме за 
штампу 

• Оспособљавање 
ученика за 

• подесицртеж за штампу • Подешавање видљивости 
елемената 

 
Оцењивање 
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штампање цртежа у 
одговарајућој 
размери  

• Подешавање размере црежа Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• тестове знања 
• вежбе 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/МОДУЛИМА: 
 
1. Математика 
2. Статика и отпорност материјала 
3. Нацртна геометрија и техничко цртање 
4.Грађевинске конструкције 
 
  



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018/19. – 2021/22.  -  Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд 

401 
 

СТАТИКА И ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА 
 

1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА –  ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 
 

РАЗРЕД 
НАСТАВА 

УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

II 34 34 0 0 68 

III 34 34 0 0 68 
 

2. ЦИЉЕВИ УЧЕЊА 
 

− Упознавање и усвајање основних појмова, дефиниција и закона статике у равни 
− Упућивање ученика у методологију решавања проблема из статике  
− Стицање способности за примену знања у осталим стручним предметима 
− Оспособљавање ученика на практичну примену усвојених знања 
− Развијање систематичности, уредности и прецизности у раду 
− Развијање логичког мишљења и закључивања 
− Осамостаљивање ученика у раду и упућивање на коришћење стручне литературе 
− Упућивање ученика у методологију решавања проблема из статике и отпорности материјала 
− Оспособљавање ученика за димензионисање  аксијално напрегнутих елемената  
− Оспособљавање ученика за димензионисање   елемената напрегнутих на савијање  
− Упућивање ученика на значај правилног димензионисања елемента (носивост и економично коришћење материjaла) 

 
  



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018/19. – 2021/22.  -  Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд 

402 
 

3. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И УПУТСТВО ЗА   ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 
 
Разред: други 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  ПО 
ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

Закони 
механике 
 

• Упознавање ученика са 
основним појмовима и 
законима механике 

• Упознавање ученика са 
појмом кретања и као и 
узроцима кретања тела 

• дефинише материјалну тачку и круто тело, 
• разликује врсте кретања тела, 
• дефинише и разликује слободно и везано 

тело, 
• дефинише силу, 
• разликује врсте сила, 
• дефинише основне законе механике и 

аксиоме статике, 
• идентификује улогу силе код кретања тела. 

• Задатак и подела механике 
• Тело, врсте кретања тела 
• Слободно и везано тело 
• Сила, врсте сила 
• Основни закони механике 
• Аксиоми статике 

На почетку теме ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и 
начинима оцењивања. 
 
Реализација наставе: 
Теме се реализују кроз следеће 
облике наставе: 
• теоријска настава (34 часа) 
• вежбе (34 часа) 

 
Методе рада: 
• Монолошка, дијалошка 
• Демонстрација 
• Дискусија 
• Решавање проблема – израда 

задатака 
 
Место реализације наставе 
• кабинет 

 
Препоруке за реализацију 
наставе 
• Служити се моделима објеката 

и техничким цртежима 
објеката као угледним 
примерима 

• Излагање подржати цртежом 
на табли или користећи 
пројекције  са видео бима 

Статика 
материјалне 
тачке 
 

• Стицање основних знања 
о резултанти и условима 
равнотеже различитих 
система сила који делују 
на материјалну тачку 

• дефинише резултанту и израчуна је за 
систем колинеарних сила, 

• одреди резултанту две силе различитог 
правца користећи паралелограм и троугао 
сила, 

• одреди аналитички и графички резултанту 
произвољног система сучелних сила, 

• дефинише аналитичке и графичке услове 
равнотеже материјалне тачке, 

 

• Резултанта система колинеарних сила 
истог и супротног смера 

• Паралелограм и троугао сила (две 
силе различитог правца) 

• Резултанта система сучелних сила 
(аналитички и графички поступак) 

• Аналитички и графички услов 
равнотеже материјалне тачке 

Статика 
круте плоче 

• Стицање знања о 
начинима одређивања 
резултанте и условима 
равнотеже различитих 
система сила који делују 
на круту плочу 

• примењује моментно правило, 
• израчуна резултанту паралелних сила, 
• дефинише појам и основна својства спрега 

сила 
• израчуна резултанту произвољног система 

сила који делује на круту плочу. 
• наброји услове равнотеже круте плоче. 

• Момент силе за дату тачку 
• Моменат јао вектор 
• Варињонова теорема 
• Резултанта две паралелне силе истог и 

супротног смера 
• Спрег сила 
• Редукција силе на тачку 
• Резултанта произвољног система сила 

који делује на круту плочу 
• Услови равнотеже круте плоче 
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Статички 
одређени 
носачи 
 

• Упознавање ученика са 
различитим врстама 
носача и оптерећења 

• Стицање знања за 
решавање једноставнијих 
статичких проблема из 
праксе 

• дефинише појам и елементе носача 
• именује и графички прикаже статички 

одређене носаче зависно од начина 
ослањања, 

• разликује врсте оптерећења, 
• израчуна реакције ослонаца просте греде, 

греде са препустима и конзоле аналитичком 
методом, 

• нацрта дијаграме пресечних сила за просту 
греду, греду са препустима и конзолу од 
комбинованог оптерећења(аналитичка 
метода), 

• одреди опасан пресек на носачу. 

• Носачи (дефиниција, елементи и врсте 
носача) 

• Појам и врсте ослонаца 
• Врсте оптерећења 
• Статичка одређеност носача 
• Одређивање реакција ослонаца просте 

греде, конзоле и греде са препустима 
• Силе у пресеку (нормална сила, 

трансверзална сила, момент савијања) 
• Дијаграми пресечних сила за просту 

греду, греду са препустима и конзолу 
• Одређивање опасног пресека 

пројектора   
• Пратити стручне 

манифестације (салоне, 
сајмове) 

• Упућивање на коришћење 
стручне литературе 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
 
• Усмене провере знања 
• Писана провера 
• Активност на часу 

 
Оквирни број часова по темама 
• Закони механике 4 часа 
• Статика материјалне тачке 15 

часова 
• Статика круте плоче 19часова 
• Статички одређени 

(пуни)носачи 30часова 
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Разред: трећи 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  ПО 
ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

Решеткасти 
носачи 
 

• Стицање основних 
знања о решеткастим 
носачима као и 
методама за одређивање 
сила у штаповима 

• дефинише елементе решеткастих 
носача, 

• примењује услове равнотеже круте 
плоче приликом одређивања реакција 
ослонаца статички одређених 
решеткастих носача, 

• одреди силе у штаповима 
једноставнијих статички одређених 
решеткастих носача. 

• ешеткасти носачи (појам, елементи и 
врсте) 

• Одеђивање сила у штаповима статички 
одређених решеткастих носача методом 
пресека (Ритерова метода) и методом 
чворова . 

На почетку теме ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и 
начинима оцењивања. 
 
Реализација наставе: 
Теме се реализују кроз следеће 
облике наставе: 
• теоријска настава (34часа) 
• вежбе (34 часа) 

 
Методе рада: 
• Монолошка, дијалошка 
• Демонстрација 
• Дискусија 
• Решавање проблема – израда 

задатака 
 
Место реализације наставе 
• кабинет 

 
Препоруке за реализацију наставе 
Служити се моделима објеката и 
техничким цртежима објеката као 
угледним примерима. 
 
• Излагање подржати цртежом на 

табли или користећи пројекције  
са видео бим пројектора 

• Пратити стручне манифестације 
(салоне, сајмове) 

• Упућивање на коришћење 

Геометријске 
карактеристике 
сложених 
попречних 
пресека 
 

• Стицање знања о 
значају облика 
попречног пресека 
конструктивног 
елемента 

• дефинише појам тежишта, 
• одреди положај тежишта сложених 

површина, 
• дефинише моменте инерције и 

отпорне моменте,  
• израчуна моменте инерције, 

полупречнике инерције и отпорне 
моменте сложених површина које 
имају највећу примену у пракси 

• Појам тежишта 
• Тежиште основних и сложених 

површина 
• Врсте момената инерције 
• Моменти инерције основних и сложених 

равних површина 
• Штајнерова теоре 
• Отпорни моменти основних и сложених 

равних површина 
Увод у 
отпорност 
материјала 
 

• Указивање на значај 
правилног  одређивања 
димензија 
конструктивних 
елемената  

• Стицање знања о 
врстама напрезања тела 
под спољашњим 
утицајима 

• објасни значај правилног одређивања 
облика и димензија попречног пресека 
носача, 

• објасни везу између оптерећења тела и 
промена које се дешавају у њему, 

• дефинише напон, 
• наброји врсте напрезања, 
 

• Циљ и задаци отпорности материјала 
• Спољашње и унутрашње силе 
• Еластичност и тела и деформације  
• Појам напона и врсте напрезања тела 

Аксијално 
напрезање 
 
 

• Стицање знања о 
димензионисању 
аксијално напрегнутих 
носача 

• дефинише напон и деформацију 
аксијално напрегнутих штапова, 

• димензионише носаче оптерећене на 
центрични притисак и затезање. 

• Деформација и напон  
• Хуков закон 
• Димензионисање аксијално напрегнутих 

штапова 
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 литературе 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
• Усмене провере знања 
• Писана провера 
• Активност на часу 

Оквирни број часова по темама 
• Решеткасти носачи 20 часова 
• Геометријске карактеристике 

сложених попречних пресека 12 
часова 

• Увод у отпорност материјала 
4часа 

• Аксијално напрезање 10 часова 
• Извијање6 часова 
• Савијање16 часова 

 
 

 
Извијање 
 

• Стицање основних 
знања о извијању носача 

 

• разликује врсте равнотеже, 
• дефинише критичну силу, 
• димензионише штапове оптерећене на 

извијање, 
 

• Деформација и напон  
• Врсте равнотеже 
• Критична сила, дужина извијања 
• Димензионисање притиснутих штапова 

Савијање 
 

• Стицање знања о 
значају правилног 
одређивања облика и 
димензија носача  за 
стабилност  и 
носивостконструкција 

• дефинише спољашње  утицаје који 
изазивају савијање носача 

• објасни значај правилног избора 
облика попречног пресека носача, 

• димензионише jeдноставније носаче 
оптерећене на право савијање 

• израчуна и нацрта дијаграм напона 
савијања на конкретном примеру. 

• Деформација и напон при савијању  
• Врсте савијања 
• Основна једначина савијања 
• Димензионисање носача различитих 

попречних пресека од дрвета и челика 
(уз одређивање статичких утицаја) 

• Дијаграм напона савијања (код правог 
савијања) 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

1. Aрмиранобетонске конструкције 
2. Грађевински материјали 
3. Испитивање материјала 
4. Грађевинске конструкције 
5. Математика 
6. Физика 
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САОБРАЋАЈНИЦЕ 
 
1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 

РАЗРЕД 
НАСТАВА 

УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

II 34 68 0 30 132 

III 68 68 0 0 136 

IV 62 31 0 0 93 
 
Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада 
 
2. ЦИЉЕВИ УЧЕЊА: 
 

− Упознавање са значајем саобраћајница за привреду земље  
− Упознавање са поступцима, методама и технологијом  извођења доњег и горњег строја путева и железничких пруга 
− Упознавање са поступцима, методама технологијом одржавања и санације оштећених путева и железница и одговарајућих објеката у инфраструктури 
− оспособљавање за обављање разних послова и задатака у контроли и одржавању градских и ванградских саобраћајница; 
− упознавање са основама пројектовања путева; 
− стицање потребних знања из пројектовања и изградње путева 
− Оспособљавање за разраду   пројеката   
− Овладавање вештином цртања попречних профила пута/пруге, елемената хоризонталне и вертикалне пројекције 
− Стицање знања о  врстама коловозних конструкција  и начинима извођења коловозних  конструкција 
− стицање знања о материјалима који се користе за изградњу коловозних конструкција; 
− Стицање знања о  конструктивним елементима  тунела и  извођењем конструктивних елемената тунела 
− Стицање знања о мостовима, извођењу и  контрола извођења на изградњи мостова 
− упознавање са основама софтвера за пројектовање путева  
− примењивање софтвера за пројектовање путева  
− Стицање знања о аеродромима, извођењу и  контроли извођења на градњи аеродрома 
− Развијање логичкоги апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу 
− Развијање способности за примену знања из саобраћајница 
− Развијање правилног односа према личној здравственој заштити на радном месту и терену 
− Развијање правилног односа према заштити , обнови и унапређењу животне средине 
− Развијање радних навика, одговорности и способности за примену стечених знања 
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3. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ИУПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
Разред: други 

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ  ТЕМЕМА 

УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

Конструктивни 
елементи 
саобраћајница 

• Упознавање са 
видовима саобраћаја и 
врсатама 
саобраћајница 

• Упознавање са 
конструктивним 
елементима 
саобраћајница 

 

• наведе врсте саобраћаја и 
саобраћајница 

• наведе конструктивне елементе 
саобраћајница 

Теорија: 
• Историјски развој саобраћајница и 

њихов значај за развој привреде  
• Видови саобраћаја , њихове 

карактеристике и инфраструктура која 
их прати 

• Конструктивни елементи 
саобраћајница, доњи и горњи строj 

 
• На уводном часу ученике 

упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања/ обавезом ученика да  
у току наставе редовно 
формирају радну свеску 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• теоријска настава (34 час) 
• вежбе(68 часа) 
• блок(30 часова) 

 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две  групе 
приликом реализације: 
• вежби 

 
Методе рада: 
• комбиновани 

 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава и графичке 

вежбе се реализују у учионици 
или кабинету 

• Блок настава –Геодетска мерења- 
се одржава на терену и у 

• нацрта пресек  саобраћајнице за 
различите облике  земљаног трупа  

 

Вежбе: 
• Графичко приказивање доњег и 

горњег строја саобраћајнице 
• Графичко приказивање облика доњег 

строја у насипу, усеку и засеку 
Доњи 
стројсаобраћајница 
 
 

• Упознавање са доњим 
стројем саобраћајница 

• Стицање  знања о 
методама извођења 
доњег строја 
саобраћајница 

• дефинише доњи строј пута или 
пруге 

• наведе шта све обухвата доњи строј 
пута или пруге по ширини и 
висини 

 
 

Теорија: 
• Доњи строј –основни појмови и 

дефиниције 
• Облици земљаног трупа :усек, насип, 

засек, тунел , галерија 
• Планум доњег строја , косине усека , 

косине насипа,канали за одводњавање 
и заштиту насипа и усека 

• Постељица , подтло, скидање 
хумусног слоја, заобљавање ножице 
насипа, горње ивице усека 

• нацрта различите облике земљаног 
трупа саобраћајнице 

 
 

Вежбе: 
• Графичко приказивање попречног  

пресека  доњег строја саобраћајнице у 
усеку, насипу, засеку 

Припремни радови 
на извођењу доњег 

• Упознавање са 
припремним радовима 

• наведе врсте припремних радова за 
израду доњег строја саобраћајница 

Теорија: 
• Припремни  радови за израду доњег 
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строја 
 

на изради доњег строја 
• Стицање знања о 

стабилности доњег 
строја и факторима 
који на њу утичу 

• Оспособљавање за 
графичко приказивање  
доњег строја и заштите 
од утицаја 
површинских и 
подземних вода 

 
 

• објасни  поступак обележавања 
трасе на терену 

• објасни од којих фактора зависи 
стабилност доњег строја 

• класификује тло, према величини 
зрна и према стандардима 

• наведе факторе који утичу на 
стабилност доњег строја , начине 
заштите и повећања носивости 

• опише принципе одводњавања и 
дренирања површинске и подземне 
воде 

• наведе врсте геотекстила који се 
користе за градњу путева 

• објасни употребу геотекстила у 
повећању носивости доњег строја 

строја 
• Обележавање трасе саобраћајнице и 

попречних профила  
• Услови стабилности доњег строја 
• Карактеристике тла:састав и структура 

тла 
• Класификација тла:према величини 

зрна и према нашим стандардима 
• Утицај падавина, текућих вода, 

стајаћих и подземних  вода, смрзавање 
воде у тлу  

• Каналисање и дренирање воде 
• Побољшавање носивости подтла: 

− просушивање,  
− збијање,  
− хемијска стабилизација 
− замена материјала  

• Употреба геотекстила за повећање 
носивости :врсте геотекстила и начини 
коришћења 

просторијама школе, према 
школском распореду 

 
Препоруке за реализацију наставе 
• Активна настава; 
• Демонстрационе вежбе; 
• Групни рад; 
• Индивидуални рад. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
• Праћење остварености исхода 
• Тестове знања 
• Активност на часу 
• Усмено испитивање 

 
Оквирни број часова по 
темама 
• Конструктивни елементи 

саобраћајница           8 
• Доњи строј саобраћајница   12 
• Припремни  радови на извођењу 

доњег строја  20 
• Земљани радови и стабилност 

косина         30 
• Класификација путева и увод у 

пројектовање              8 
• Попречни профили пута   24 
• Геодетска мерења    30 у блоку 

 

 
• нацрта исколчавање профила у 

усеку, насипу и засеку 
• нацрта облике канала и дренажа 
• нацрта пресеке саобраћајница са 

уграђеним  геотекстилом 
 
 
 

Вежбе: 
• Графичко приказивање начина 

обележавање трасе саобраћајнице 
• Графичко приказивање начина 

обележавања попречних профила на 
терену 

• Графичко приказивање одводњавања : 
попречни нагиб, канали дренаже 

• Графичко приказивање начина 
употребе геотекстила за повећање 
носивости доњег строја 

Земљани радови и 
стабилност косина  

• Упознавање са 
земљаним радовима у 
градњи саобраћајница 

• Упознавање са 

• наведе врсте земљаних радова при 
изградњи доњег слоја 
саобраћајница; 

• наведе машине и начин њиговог 

Теорија: 
• Земљани радови на изради усека и 

насипа: ископ, транспорт, збијање 
• Методе израде елемената доњег 
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машинама за ископ, 
транспорт и збијање 
земљаних материјала 

• Оспособљавање за 
организовање и 
праћење радова  на 
извођењу доњег строја 
саобраћајница 

 
 

избора 
• објасни методе за израду усека, 

насиппа и постељице; 
• објасни принципе пројектовања 

косина насипа и усека  
• наведе факторе који утичу на 

стабилност косина, начин провере 
и начин заштите косина 

• објасни улогу потпорних зидова 
при изради доњег строја 
саобраћајнице 

• разврста потпорне зидове према 
• материјалу од кога су направљени 

и начину преузимања оптерећења 
• наведе мере заштите при извођењу 

доњег строја саобраћајница 
• нацрта косине у попречним 

пресецима саобраћајнице у 
различитим условима тла 

• нацрта промену нагиба косина у 
попречном пресеку саобраћајнице 

• нацрта попречне профиле за 
различите облике доњег строја и 
различите начине заштите косина 

• нацрта потпорни зид испод 
нивелете пута 

• нацрта потпорни зид изнад 
нивелете  

 
 

строја: 
− Механизација за израду доњег 

строја: ископ, транспорт и 
збијање 

− Методе израде усека 
− Методе израде насипа  
− Методе израде насипа на слабо 

носивом тлу 
− Израда постељице, материјал, 

равност , подужни и попречни 
нагиб 

• Мере заштите стабилност косина: 
− Стабилност косина усека  и 

насипа: састав и структура тла, 
висина насипа и дубина усека, 
саобраћајно оптерећење, начин 
заштите косина 

− Пројектовање косина насипа и 
усека  

− Заштита косина насипа: 
биолошка, механичка, примена 
геотекстила 

− Заштита косина усека: Примена 
геотекстила, мрежа, прсканог 
бетона, комбинација затега, АБ 
греда и потпорних зидова 

• Потпорни зидови 
− Положај потпорног зида у 

попречном профилу пута 
− Подела потпорних зидова: 

масивни , АБ зидови, зидови са 
затегом 

Вежбе: 
• Графичко приказивање косина у 

попречним пресецима у различитим 
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условима тла 
• Графичко приказивање промене 

нагиба косина у попречном пресеку 
• Графичко приказивање биолошке 

заштите косина у попречним 
пресецима  

• Графичко приказивање механичке 
заштите косина у попречном пресеку 

• Графичко приказивање заштите 
косина геотекстилом 

• Цртање потпорног зида  у размери 
1:20 испод нивелете пута 

 
Класификација  
путева и увод у 
пројектовање 
 

 
• Упознавање са врстама 

путева 
• Стицање основних 

знања о програмским 
параметрима  који се 
користе у 
пројектовању путева 

 
• наведе и објасни функционалну, 

административну, класификацију 
према врсти саобраћаја и 
карактеристикама терена 

• објасни шта је саобраћајно 
оптерећење, дефинише пропусну 
моћ и ниво услуга 

• објасни појам меродавног возила 
• објасни појам рачунске и пројектне 

брзине 
• дефинише слободни и саобраћајни 

профил 

 
Теорија: 
• Класификација путева 

− Функционална 
− административна 
− према врсти саобраћаја  
− према условима терена  

• Саобраћајно оптерећење, Пропусна 
моћ, ниво услуга 

• Меродавно возило и рачунска брзина 
• Слободни и саобраћајни профил 
 
 

  
• нацрта слободни и саобраћајни 

профил двотрачног пута 
• нацрта слободни и саобраћајни 

профил аутопута 
• нацрта слободни и саобраћајни 

профил градске саобраћјнице 

Вежбе: 
• Цртање слободног и саобраћајног 

профила за двотрачни  ванградски пут 
•  Цртање слободног и саобраћајног 

профила за градску саобраћајницу са 
бициклистичком стазом и тротоаром 

• Цртање слободног и саобраћајног 
профила аутопута 

 
Попречни профили 

 
• Упознавање са врстама 

 
• дефинише попречни профил пута и 

Теорија: 
• Попречни профили: нормални , 
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пута 
 
 

попречних профила 
• Стицање знања о 

димензионисању 
елемената попречног 
профила, коловоза и 
пратећих елемената у 
функцији рачунске 
брзине  

• Оспособљавање за 
учествовање у разради 
пројеката и детаља 

 

наведе врста попречних профила 
• наведе елементе попречних 

профила, коловоза и пратеће 
елементе 

• дефинише возне траке, ивичне 
траке, ивичне линије и одреди 
њихове димензије у функцији 
рачунске брзине 

• дефинише банкине, риголе, берме 
и одреди  димензије банкина, 
ригола и берми у функцији 
рачунске брзине 

• дефинише стандардни , нормални и 
карактеристични попречни профил 

стандардни и карактеристични  
• Конструктивни елементи пута: 

− Банкине 
− Риголе 
− Берме 
− Возне траке, ивичне траке , 

зауставне и разделне 
 
• Одређивање димензија елемената 

попречних профила у функцији 
рачунске брзине 

• Елементи попречних профила: 
− ванградских путева 
− аутопутева 
− градских саобраћајница 

• нацрта нормални и стандардни 
попречни профил двотрачног пута 
и аутопута 

• нацрта детаље банкине, риголе и 
берме 

• нацрта попречни профил 
двотрачног пута у усеку, насипу, 
засеку 

• нацрта попречни профил 
ванградског пута 

• нацрта попречни профил аутопута 
• нацрта попречни профил градских 

саобраћајница 

Вежбе: 
• Цртање нормалних попречних 

профила  
• Цртање стандардних попречних 

профила  
• Цртање детаља: 

− банкине 
− риголе и берме 
− дренаже 

• Цртање попречног профила 
ванградског пута у насипу и усеку 

• Цртање попречног профила аутопута у 
засеку 
• Цртање попречног профила 

градске саобаћајнице 
Геодетска мерења • Стицање основног 

знања из геодезије 
ради примене у 
грађевинарству  

• објасни основе и значај примене 
геодезије у грађевинарству,   

• наведе и објасни примену 
геодетских инструмената 

• Геодезија и њена примена у 
грађевинарству 

• Мерење линеарних и угловних 
величина у геодезији 

Препоруке о реализацији блок 
наставе 
На теренским вежбама научити 
ученике како се врше геодетска 
мерења геодетским приборима и 
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• Стицање знања о 
поступцима и начину 
употребе инструмената 
и прибора за мерење 
дужина и углова 

• Стицање знања о 
методама и 
поступцима мерења 
висинских разлика и 
рачунања висина 
тачака 

• разликује начине обележавања 
тачака у геодетским мрежама, 

• објасни  поступке мерења дужина и 
углова. 

• рачуна углове и дужине из 
координата тачака, 

• Објасни мерење висина и 
висинских разлика 

• рачуна  висине  тачака 
• објасни  обележавање тачака на 

терену по положају и висини 
• одреди нагиб терена на основу 

мерених висинских разлика 
• објасни приказивање рељефа и 

конструкцију изохипси. 
 

• Мерење висинских разлика и 
рачунање висина тачака 

• Примена геодетских подлога при 
пројектовању и преношењу пројеката 
на терен 

 

инструментима. 
Реализација блок наставе треба да се 
одвија током школске године 
временски усклађено са наставом из 
Саобраћајница.  
 
БЛОК-1- 6 часова: 
Место реализације терен-школско 
двориште 
(наставу реализовати током 
септембра- октобра) 
• Упознавање са основама 

геодезије и њене примене у 
грађевинарству 

• Упознавање са теодолитом, 
нивелиром и инструментима за 
мерење дужина 

БЛОК-2 – 6 часова 
Мето реализације-терен-школско 
двориште 
(наставу реализовати у новембру) 
• Извршити мерења хоризонталних 

и вертикалних углова и дужина 
за претходно обележене тачке и 
уписати у одговарајуће обрасце 

• Извршити мерење висина и 
висинских разлика претходно 
обележених тачака уписати 
податке мерења у нивелманске 
обрасце  

БЛОК -3- 6 часова 
Место реализације- кабинет 
(наставу реализовати у периоду 
јануар-март) 
•  На основу података узетих на 
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терену исцртати изохипсе и 
нацртати профиле. 

• Рачунање углова и дужина из 
координата тачака 

БЛОК-4- 6 часова 
Место реализације-кабинет 
( наставу реализовати у априлу) 
• Преузимање података са 

топографских подлога ради 
обележавања регулационе и 
грађевинске линије( готову 
подлогу узети од локалних 
геодета) 

• Графичко очитавање дужина и 
висина тачака 

 
БЛОК – 5- 6 часова 
Место реализације-терен-локално 
градилиште 
(наставу реализовати у периоду 
април-мај) 
• Посетити локално градилиште на 

коме се врши обележавање или 
показати обележену регулациону 
и грађевинску линију. 

Оцењивање  
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
• Усмене провере знања 
• Практичну примену прибора и 

инструмената 
• Графичке вежбе 
• Активност на часу 
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Разред: трећи 

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
• ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ  ТЕМЕМА 

УПУТСТВО ЗА 
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

Пројектовање 
путева  
 

• Упознавање са саставом 
пројектне 
документације 
саобраћајница 

• Упознавање са 
елементима 
ситуационог плана и 
подужног профила 

• Упознавање са 
обрачуном  и 
распоредом  земљаних 
маса 

 
 

Теорија: 
• наведе врсте пројеката 
• наведе елементе ситуационог плана 

и подужног профила пута 
• дефинише прелазну и кружну 

кривину; 
• објасни вертикалне кривине; 
• објасни попречни нагиб пута и 

витоперење коловоза 
 

Теорија: 
• Врсте пројеката, размре карата и 

планова, техничка нотација и симболи 
• Првци, кривине и прелазне кривине, 

попречни нагиби коловоза на правцу и 
у кривини и проширење  коловоза у 
кривини; 

• Подужни профил пута, подужни нагиб 
и вертикалне кривине; 

• Витоперење коловоза и рампа 
витоперења; 

• Обрачун количина, распоред и 
изравнавање земљаних маса 

• На уводном часу ученике 
упознати са циљевима и исходима 
наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања/ обавезом 
ученика да  у току наставе 
редовно формирају радну свеску 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• теоријска настава (68 часова) 
• вежбе (68 часова) 

 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две  групе 
приликом реализације: 
• вежби 

 
Методе рада: 
• комбиновани 

 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава и рачунске 

вежбе се реализују у учионици 
или кабинету 

 
Препоруке за реализацију наставе 
• Активна настава; 
• Демонстрационе вежбе; 
• Групни рад; 
• Индивидуални рад. 

Вежбе: 
• графички приказује хоризонталну 

пројекцију пута и терена; 
• графички приказује хоризонталну 

кривину; 
• прорачунава елементе 

хоризонталне кривине; 
• прорачунава елементе вертикалне 

кривине; 
• графички приказује подужни 

профил пута; 
• обрачунава количине земљаних 

маса; 

Вежбе: 
• путна кривина са прелазним 

кривинама; 
• конструкција хоризонталне кривине; 
• подужни профил пута; 
• обрачун распоред и изравнавање 

земљаних маса; 

Коловозне 
конструкције 

• Упознавање  са 
елементима 
горњегстроја 

• Упознавање са доњим 
носећим слојевима 

Теорија: 
• наведе врсте –типове коловозних 

конструкција 
• наведе и опише све доње носеће 

слојеве од невезаног минералног 

Теорија: 
• фактори избора коловозних 

конструкција 
• подела коловозних конструкција 
• доњи носећи слојеви коловозне 
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коловозне конструкције 
• Упознавање са 

флексибилним и крутим 
коловозним 
конструкцијама и 
коловозима од 
префабрикованих 
елемената 

 
 
 
 
 
 
 

материјала и слојеве везане 
битуменом и цементом 

• објасни начин испитивања састава, 
квалитета и начин грађења доњих 
носећих слојева 

• наведе слојеве и мешавине које  се 
користе за флексибилне коловозне 
конструкције 

• наведе врсте и објасни технологију 
справљања и уграђивања 
асфалтних  мешавина,  

• наведе слојеве и материјале за 
изградњу и начин извођењакрутих 
коловозних конструкција 

• објасни уграђивање и извођење 
бетонских спојница 

• наведе и објасни начине обраде 
површине бетонских коловоза 

• наведе стандардна испитивања 
флексибилних и крутих коловозних 
конструкција и методе испитивања  
квалитета површине, храпавости и 
равности коловозног застора 

• наведе начине оивичења коловоза 
ванградских путева и градских 
саобраћајница 

• објасни примену префабрикованих 
бетонских елемената у путоградњи 

• наведе и објасни начине и системе 
одводњавања 

 

конструкције  
− од невезаног минералног 

материјала 
− слојеви стабилизовани 

битуменом 
− слојеви стабилозовани 

хидрауличним везивом 
• састав, квалитет и начин грађења 

доњих носећих слојева 
• конструктивне основе флексибилних 

коловозних конструкција 
− минерални материјали 
− спојна средства 
− асфалтни застори на принципу 

макадама 
− асфалт-бетон 
− ливени асфалт 
− припрема мешавине, начин 

уграђивања и збијање 
• конструктивне основе крутих 

коловозних конструкција 
− минерални материјали 
− спојна средства 
− припрема мешавине 
− уграђивање, типови и извођење 

спојница 
− обрада површине коловоза 

• стандардна испитивања флексибилних 
и крутих коловозних конструкција 

• квалитет површине коловоза, 
храпавост, равност 
• оивичење коловоза ванградских 

путева и градских саобраћајница 
• коловози од префабрикованих 

елемената 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
• Праћење остварености исхода 
• Тестове знања 
• Активност на часу 
• Усмено испитивање 
• Графичке вежбе; 
 
Оквирни број часова по темама 
• Пројектовање путева  56 
• Коловозне конструкције 40 
• Одржавање путева 10 
• Примена софтвера за 

пројектовање у нискоградњи  30 
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− ситна камена коцка, 
−  префабриковани бетонски 

елементи 
• површинско одводњавање 

− отворени и затворени системи 
одводњавања 

− конструктивни системи 
− приказ у ситуационом и 

нивелационом плану 
Вежбе: 
• графички прикаже доње носеће 

слојеве; 
• графички прикаже горње носеће 

слојеве; 
• графички прикаже елементе за 

одводњавање коловоза; 
• графички прикаже спојнице 

бетонских коловоза; 
• графички прикаже површинско 

одводњавање путева 
• графички прикаже типове дренажа 

и дренажних система 
• разрађује пројекат пута; 

Вежбе: 
• доњи носећи слојеви; 
• грњи носећи слојеви; 
• одводњавање коловоза; 
• спојнице бетонских коловоза; 
• Површинско одводњавање 
• дренажни системи 
 
ГРАФИЧКИ РАД:  
Пројекат пута на карти размере 1:5000; 
ситуациони план; подужни профил; 
нормални и карактеристични попречни 
профили; детаљи коловозне конструкције; 
детаљи одводњавања и обрачун маса; 
технички извештај. 

Одржавање путева • Упознавање са 
редовним одржавањем 
јавних путева 

• Упознавање са 
периодичним и 
ургентним одржавањем  
јавних путева 

 
 

Теорија: 
• Наведе врсте одржавања јавних 

путева 
• Наведе  који су то радови на 

редовном одржавању путева 
• Наведе који су то радови на 

периодичном и ургентном 
одржавању путева 

• Објасни поступке одржавањеа 
путева у зимском периоду 

 

Теорија: 
• Врсте одржавања:редовно, 

периодично, рехабилитација и 
ургентно одржавање 

• Преглед, утврђивање и оцена стања 
пута 

• Редовно одржавање: 
− местимично поправљање 

елемената трупа пута 
− чишћење елемената пута у    

границама путног појаса 
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− уређење и очување косина  
усекаи насипа 

− чишћење и уређење јаркова, 
ригола, пропуста и других делова 
система за одводњавање 

− кошење траве и оржавање 
зеленила у путном појасу 

 
• Периодично одржавање путева: 

− Санација клизишта и одрона 
− замена и израда дренажних 

система за одводњавање 
подземних вода 

• Обнављање,замена, ојачање 
дотрајалих коловозних застора 

• Зимско одржавање путева 
• Оправке коловоза, методе, средства, 

поступци... 
 

Вежбе: 
• Цртање детаља пројекта санације;  

Вежбе: 
• Разрада детаља  пројекта санације; 

Примена софтрвера 
за пројектовање у 
нискоградњи 

• Упознавање са основама 
пројектовања путева у 
софтверу; 

• Оспособљавање ученика 
за разумевање принципа 
рада у софтверу; 

 

Вежбе: 
• познаје радни простор софтвера; 
• организује и подеси радно 

окружење софтвера; 
• подеси параметре цртежа; 
• примењује софтвер за 

пројектовање путева; 

Вежбе: 
• Основе пројектовања путева у 

софтверу 
• Примена програма за цртање, основни 

појмови, принцип цртања 
• Радни простор софтвера; 
• Радно окружење софвера; 
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Разред:четврти 

• ТЕМА • ЦИЉЕВИ 
• ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ   ПО 
ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА 
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

Конструктивни 
елементи железница 
 

• Упознавање са 
основним 
карактеристикама 
железничког 
саобраћаја 

• Упознавање са 
конструктивним 
елементима 
железничких пруга 

 

• наведе одлике железничког 
саобраћаја, опише историјски развој 
железничких пруга  и класификује 
железничке пруге 

• дефинише доњи и горњи строј 
железничких пруга и наведе 
сличности и разлике са са доњим и 
горњим стројем пута 

• наведе елементе попречног профила 
железничке пруге 

• дефинише колосек и пругу 

Теорија: 
• Историјат развоја железничких 

пруга о одлике железничког 
саобраћаја 

• Подела железничких пруга 
• Нормални попречни профили 
• Конструктивни елементи 

железничких пруга 

• На уводном часу ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања/ обавезом ученика 
да  у току наставе редовно 
формирају радну свеску 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• теоријска настава (62 час) 
• вежбе (31 час) 

 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две  групе 
приликом реализације: 
• вежби 

Методе рада: 
• комбиновани 

Место реализације наставе 
• Теоријска настава и графичке 

вежбе се реализују у учионици 
или кабинету 

Препоруке за реализацију 
наставе 
• Активна настава; 
• Демонстрационе вежбе; 
• Групни рад ; 
• Индивидуални рад. 

 

Вежбе: 
• нацрта основне елементе у попречном 

профилу 

Вежбе: 
• Графичко приказивање доњег и 

горњег строја железничке пруге 
Доњи строј  
железница 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Стицање знања о 
доњем строју 
железничке пруге 

• Оспособљавање за 
графичко 
приказивање  доњег 
строја пруга са 
елементима 
одводњавања 

 
 
 
 
 
 
 
 

• наведе карактеристике доњег строја и 
опише облик и димензије земљаног 
трупа железничких пруга   

• опише земљане радове на изградњи 
железничких пруга и начин израде 
постељице железничке пруге  

• наведе начине заштите косина, усека и 
насипа код железничких пруга 

• опише  кварове на доњем строју 
 

• Облик и димензије доњег строја 
железничке пруге 

• Земљани радови на изради доњег 
строја железничких пруга 

• Заштита косина усека и насипа од 
утицаја вода и других фактора који 
доводе до ерозије косина 

• Карактеристике постељице код 
железничке пруге 

• Кварови  доњег строја 
Вежбе: 
• графички прикаже начин заштите  од 

површинских и подземних вода 
• графички прикаже  заштиту косина у 

усецима и на насипима 

Вежбе: 
• Цртање попречних профила 

земљаног трупа  пруге у насипу, 
усеку,засеку, са каналима, 
дренажама и заштитом косина 

• Цртање попречних профила 
земљаног трупа за двоколосечну 
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Горњи строј  
железница 
 
 
 

 
 
• Стицање знања о 

карактеристикама 
горњег строја 
железничких пруга 

• Оспособљавање за 
графичко 
приказивање 
елемената горњег 
строја железничких 
пруга 

 

пругу Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
• Праћење остварености исхода 
• Тестове знања 
• Активност на часу 
• Усмено испитивање 

 
Оквирни број часова по темама 
• Конструктивни елементи 

железница     6 
• Доњи строј железничких пруга 

8 
• Горњи строј железничких 

пруга    15 
• Одржавање и санација доњег и 

горњег строја пруга   14 
• Тунели20 
• Аеродроми    10 
• Мостови   20 

 
 

• наведе елементе горњег строја 
железнице у ужем смислу и  

• објасни њихову улогу у колосеку 
• објасни улогу шина у колосеку, 
•  опише прагове и објасни њихову 

улогу у колосеку 
• наведе врсте колосечног прибора и 

објасни његову улогу у колосеку 
•  објасни улогу и карактеристике 

колосечног застора 
• дефинише дуги шински трак и разлоге 

његовог увођења 
• уређење колосека у правцу и кривини 
• објасни улогу скретница и начин 

приказивања у плановима 
• наведе и опише врсте железничких 

станица и уређаје на пругама који 
обезбеђују функционисање 
железничког саобраћаја 

 

Теорија 
• елементи горњег строја железница  

− улога у колосеку 
− начин преношења оптерећења 
− кретање шинског возила 

• шине 
− производња, типови шина 
− заваривање шина 

• прагови 
− дрвени 
− бетонски 

• колосечни прибор 
− причврсни 
− спојни 
− остали 

• колосечни застор 
• заваривање шина у колосеку и 

формирање дугог шинског трака 
• уређаји на пругама и путни прелази 
• железничке станице 

• нацрта путни  прелаз у размери 
• нацрта службено место на прузи 
• нацрта скретницу и матичњак у 

размери 
 
 
 

Вежбе: 
• Графичко приказивање путних 

прелаза 
•  Графичко приказивање службених 

места на пругама 
• Цртање скретница и матичњака у 

размери 
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Одржавање доњег   и 
горњег строја  
железница 
 

• Упознавање са 
редовним  
одржавањем доњег и 
горњег строја пруге 

• Упознавање са 
ванредним 
одржавањем доњег и 
горњег строја пруге 

• наведе врсте одржавања доњег строја 
• опише начине мерења оштећења и 

деформација и наведе радове  на 
редовном одржавању железничких 
пруга  

• објасни како се изводи одржавање 
планума доњег строја, косина насипа 
и усека, клизишта, падина и одрона 

• наведе у ком временском периоду се 
врши редовни и ванредни преглед 
потпорних зидова, мостова, пропуста, 
тунела, система за одводњавање 

• прочита пројекат санације доњег 
строја 

• наведе врсте одржавања горњег строја 
• опише преглед горњег строја мерним 

возилима и визуелно и машинско 
одржавање  горњег строја 

• објасни шта је ванредно одржавање 
горњег строја 

• објасни радове на санацији горњег 
строја 

Теорија: 
• Врсте одржавање  железничких 

пруга 
• Редовни прегледи 
• Ванредни прегледи 
• Одржавање планума доњег строја 

− Одржавање косина насипа и 
усека, 

− падина, клизишта и одрона 
• Редовни и ванредни прегледи 

објеката и радови на одржавању : 
потпорних зидова, мостова, 
пропуста, тунела, система за 
одводњавања 

• Одржавање горњег строја пруга 
• Начини прегледа оштећења и 

праћења на железничким пругама 
• Редовно одржавање горњег строја: 
прегледи и контроле 
текуће,  
средње оправке, 
 главне оправке,  
• Ванредно одржавање: 

− непредвиђени радови  
− санације горњег строја 

• Ванредни радови као последица 
више силе, удеса или незгода 

Вежбе: 
• цртање пројекта санације пруге 

Вежбе: 
• Цртање пројекта санације пруге 

Тунели 
 
 

• Упознавање са 
конструктивним 
елементима тунела 

• Стицање знања о 
методама градње 
тунела 

• наведе врсте тунела 
• наведе и опише  класичне  и 

савремене методе градње тунела 
• објасни важност истражних радова за 

градњу тунела 
• опише поступак исколчавања тунела и 

Теорија: 
• Положај и врсте тунела 
• Истражни радови при пројектовању 

тунела 
• Геодетски радови у градњи тунела 
• Методе градње тунела:  
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 праћења слегања у тунелу 
• опише савремене начине 

одводњавања, изолације, вентилације  
и расвете 

• опише редовно и ванредно одржавање 
тунела 

− класична конвенционална 
метода 

− метода постепеног ископа,  
− ископавање машином за 

бушење целог профила (ТБМ) 
отворени систем-хомогено 
чврсто тло, 

− ископавање машином за 
бушење целог профила (ТБМ) 

− затворени  систем- меко  тло 
• Савремена техничка опрема 

тунела:расвета, вентилација, 
одводњавање, изолација 

• Коловозна конструкција у тунелима 
• Конструкција горњег строја 

железнице у тунелу 
Вежбе: 
• нацрта попречни профил путног 

тунела 
• нацрта попречни профил железничког 

тунела  

Вежбе: 
• Цртање попречног профила путног 

тунела 
• Цртање попречног профила 

железничког тунела 
Аеродроми • Упознавање 

сафункцијом и 
историјатом  грађења 
аеродрома  

• Упознавање са 
условима за градњу и 
деловима аеродрома 

• опише развој ваздушног саобраћаја и  
аеродрома 

• наведе врсте аеродрома и опише 
фукционисање аеродрома 

• опише положај и локацијске услове за 
градњу аеродрома 

• наведе саставне делове аеродрома 
• опише начинодржавања аеродрома 

Теорија: 
• Историјат развоја ваздушног 

саобраћаја и аеродрома 
• Положај аеродрома 
• Организација и функционисање 

аеродрома 
• Саставни делови аеродрома 

− карактеристике узлетно-
слетних стаза 

− рулних стаза  
− прилазних равни 

• Аеродромске зграде 
• Одржавање аеродрома:  

− редовно 
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− ванредно 
− зимско 

Вежбе: 
• нацрта организацију и ситуацију 

неког аеродрома 

Вежбе: 
• Графичко приказивање ситуационог 

плана аеродрома 

Мостови 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Упознавање са 
општим појмовима, 
дефиниција и подела 
мостова и пропуста, 
положај и облик 
моста 

• Стицање знања о  
пропустима, 
дефиниција  и поделе, 
делови пропуста, 
конструктивни 
детаљи 

• Оспособљавање за 
графичко 
приказивање  детаља 
мостова и пропуста 

 
 
 
 
 

• наведе саставне делове мостовске 
конструкције и изврши класификацију 
мостова 

• дефинише пропуст и наведе врсте 
пропуста; 

• наведе саставне делове бетонских 
мостова и објасни носећу 
конструкцију бетонског моста 

• наведе делове челичних мостова и 
објасни конструкцију челичног моста; 

• наведе шта спада у редовно и 
ванредно одржавање мостова 

• објасни поступке у одржавању 
коловозне конструкције, ограда, 
пешачких стаза, изолације 

• опише ванредно одржавање и 
санацију мостова 

• опише одржавање и чишћење 
пропуста 

Теорија: 
• Увод 

− опште о мостовима, 
дефиниција и поделе, историјат 
развоја мостова 

− основни појмовио мостовима 
− нивелета моста,  
− положај и облик моста, 
− оптерећења и утицаји код 

мостова 
• Пропусти 

− дефиниција и поделе 
− делови пропуста,  
− цевасти,  
− плочасти и  
− засведени пропусти, 
− темељи пропуста, 

конструктивни детаљи 
• Бетонскимостови,  

− сасатавни делови моста ,  
− коловозни детаљи, 
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−  слободни профил,  
− коловоз, 
− пешачке стазе 
−  заштитне траке, ивичњаци 
− ограда,  
− венац,  
− изолација,  
− одводњавање,  
− дилатација, 

• Челични мостови 
− горњи и доњи строј моста, 

коловозни детаљи  
− слободни профил,  
− отворен и затворен коловоз код 

железничког и друмског моста,  
− пешачке стазе 
− изолација 
− носећа конструкција моста, 

коловозни носачи, носачи 
пешачких стаза, попречни 
носачи 

• Одржавање  мостова  
• Редовно одржавање на коловозној 

конструкцији, огради, пешачким 
стазама, изолацији... 

• Ванредно одржавање повезано са 
непогодама 

• Одржавање пропуста 
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Вежбе: 
• Нацрта попречни пресек цевастог и 

плочастог пропуста; 
• Нацрта консруктивне детаље 

пропуста; 
• Нацрта детаље бетонског моста 
• Нацрта детаље челичног моста 

Вежбе: 
• Цртање цевастог и плочастог 

пропуста 
• Цртање детаља бетонског моста 
• Цртање детаља челичних мостова 
 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 
1. Математика 
2. Физика 
3. Нацртна геометрија и техничко цртање 
4. Грађевински материјали 
5. Механика тла и фундирање 
6. Испитивање материјала и конструкција 
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ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 
 
1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  -  ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 
 

РАЗРЕД 
НАСТАВА 

• ПРАКСА • УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

II 68 0  0  68 
III 68 34  30  132 
IV 31 62  60  153 
Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада 
 
2. ЦИЉЕВИ УЧЕЊА: 

− Упознавање ученика са карактеристикама производње у грађевинарству 
− Упознавање ученика са основним економским законитостима у области грађевинарства  
− Упознавање ученика са учесницима у грађевинској производњи 
− Упознавање са основним законским прописима 
− Упознавање са инвестиционо-техничком документацијом 
− Стицање знања о врсти, важности и начину вођења документацијемна градилишту 
− Оспособљавање ученика за рад на припреми, прибављању и разради техничке документације за управни поступак; 
− Оспособљавање ученика за тимски рад у току поступка за издавање одобрења за изградњу, доградњу, адаптацију, реконструкцију и рушење објеката  
− Оспособљава се за вођење градилишне документације и за разраду пројеката организације градилишта; 
− Оспособљавање  ученика за коришћење норматива у грађевинарству 
− Стицање знања о важности заштите животне средине од грађевинског отпада 
− Упознавање ученика са мерама заштите на раду 
− Стицање знања о значају грађевинске механизације и врстама механизације која се примењује у грађевинарству; 
− Оспособљавање за израду прорачуна учинка механизације и ефективног часа рада машине; 
− Оспособљавање за организацију и праћење извођења основних радова код извођења објеката; 
− Оспособљавање за разраду елемената извођачког пројекта, организацију  и праћење извођења радова на путевима и монтажних  радова код извођења објеката; 
− Оспособљавање ученика за тимски рад. 
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3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА  
 
Разред: други 
 

• НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула 
(часови) 

Грађевинска регулатива 12 
Грађевинска производња 20 
Заштита здравља и животне средине 26 
Грађевинска механизација 10 
•  
• Разред:  трећи 

• НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула 
(часови) 

Нормирање, предмер и предрачун 15 
Земљани радови 21 
Бетонски и армирачки радови  27 
Зидарски радови 12 
Тесарски радови 15 
Монтажни радови 12 
Блок настава 30 
 
• Разред:  четврти 

• НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула 
(часови) 

Завршни радови 18 
Радови на изградњи путева 42 
Планирање извођења радова  33 
Блок настава 60 
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4.ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И УПУТСТВО ЗА  ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 
 
Назив модула: • Грађевинска регулатива 
Трајање модула: 12 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
• ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

• Оспособљавање ученика за 
примену важећих законских 
прописима из области 
инвестиционе изградње; 

• Упознавање ученика са 
процедурама при изградњи 
објекта, као и припреми 
потребне документације за 
издавање грађевинске 
дозволе и технички пријем 
објеката 

• Упознавање ученика са врстом 
и садржајем пројектно 
техничке документације 

• наведе  основне законске прописе; 
• наведе и објасни врсте дозвола 

потребних за изградњу објеката; 
• наведе и објасни надзор над изградњом 

објеката 
• наведе и објасни процедуру техничког 

прегледа  и пријема грађевинског објекта 
• припреми потребну документацију за 

издавање грађевинске дозволе и 
технички пријем објекта; 

 
 

• Основни појмови Закона о планирању и 
изградњи , и важећи правилници везани 
за  изградњу објеката; 

• Дозволе (урбанистичка, грађевинска, 
употребна).   

• Надзор над изградњом објеката.  
• Технички преглед и пријем 

грађевинских објеката  
− технички преглед 
− одобрење за употребу 
− примопредаја објекта и коначан 

обрачун 
• Тендерска документација и коначан 

обрачун 
• Врсте уговора о грађењу и опремању 

објекта 

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевимаи исходима, планом и 
начинима оцењивања. 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
• теоријска настава (12часова) 

Методе рада: 
• Монолошка, дијалошка 
• Демонстрација 
• Дискусија 
• Решавање проблема – израда вежби 

Место реализације наставе: 
• кабинет 
• учионица 

Препоруке за реализацију наставе 
• коришћење адекватних Правилника  

о заштити на раду 
Оцењивање 
  Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
• Усмене провере знања 
• Писана провера 
• Активност на часу 
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Назив модула: Грађевинска производња 
Трајање модула: 20 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
• ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

• Стицање неопходних знања о 
учесницима у изградњи 
објеката, њиховим правима, 
дужностима, одговорностима 
и међусобним односима; 

• Упућивање ученика у садржаје, 
начин вођења и израду 
инвестиционо-техничке 
документације као и начине 
уговарња грађевинских 
радова 

• Оспособљавање ученика за 
организацију и праћење 
радова на градилишту 

• Оспособљавање ученика за 
вођење техничке 
документације на 
градилишту 

 

• објасни карактеристике производње у 
грађевинарству и дефинише начине 
градње; 

• разуме важност увођења нових 
технолошких и техничких достигнућа; 

• наведе учеснике и објасни њихову улогу 
у изградњи грађевинских објеката 

• објасни редослед и начин израде 
техничке документације; 

• разуме економске принципе 
• објасни начин уговарања грађевинских 

радова 
• објасни појам, врсте, структуру и 

елементе градилишта, 
• опише поделу одговорности учесника на 

градилишту, 
• изради организациону шему градилишта  
• води техничку документацију на 

градилишту 
• изради радни налог за појединачне 

позиције радова 
 

• Карактеристике грађевинске 
производње; 

• Фазе извођења грађевинског објекта 
• Учесници у изградњи објеката; 
• Оснивање грсђевинског предузећа 
• Основни економски принципи  
• Уговарање извођења грађевинских 

радова 
• Техничка документација 
• Структура и рационализација 

грађевинске производње г 
• Градилиште 

− Оснивање градилишта 
− Особље на градилишту 
− Претходни и припремни радови  
− Привредно градилиште 
− Администрација на градилишту 

 
 

На почетку теме ученике упознати са циљем и 
исходима, планом и начинима оцењивања. 
 
Реализација наставе: 
Теме се реализују кроз следеће облике наставе: 
• теоријска настава (20 часова) 

Методе рада: 
• Монолошка, дијалошка 
• Демонстрација 
• Дискусија 
• Решавање проблема – израда вежби 

Место реализације наставе 
• кабинет 
• учионица опште намене 

Препоруке за реализацију наставе 
• Излагање подржати цртежом на табли или 

користећи пројекције  са видео бим 
пројектора   

• Користити готове примере планова и 
техничке документације; 

• Упућивање на коришћење стручне 
литературе 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• Усмене провере знања 
• Писана провера 
• Активност на часу 
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Назив модула:  Заштита здравља и животне средине 
Трајање модула: 26 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
• ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

• Овладавање принципимаи 
методологијом безбедностии 
здравља на раду 
уграђевинарству и 
упознаваљеса релевантном 
правномрегулативом 

• Оспособљавање за израду и 
спровођење мера заштите на 
раду у грађевинарству 

• Стицање знања о врстама 
грађевинског отпада, 
збрињавању отпада и 
планирањууправљања 
отпадом 

• Стицање знања о 
поступцима рециклаже и 
примени рециклираног 
грађевинског отпада 

 

• објасни превентивне мере које су 
неопходне ради остваривања заштите 
на раду, 

• наведе законску регулативу из ове 
обкасти; 

• примени мерe заштите на раду 
предвиђених Законом о безбедности и 
здрављу на раду, као и Правилником; 

• наведе садржај плана о безбедности 
рада на градилишту, као и средства 
личне заштите 

• води евеиденцију из заштите на раду; 
• наведе врсте грађевинског отпада 
• одреди индексни број отпада према 

Правилнику 
• спроведе процедуру збрињавања 

грађевинског отпада и дефинише 
третман чврстог отпада 

• наведе грађевински отпад који се 
може рециклирати, као и постројења 
која то омогузћавају 

• наведе могућности примене 
рециклираног грађевинског отпада 

• наведе врсте депонија и опрему на 
депонијама 

• наведе мере заштите животне средине 
на депонијама 

• Закон о безбедности и здрављу на 
раду 

• Правилници о садржају елабората о 
уређењу 

градилишта 
• Правилници о мерама заштите на 

раду 
• Уредба о безбедности и здрављу на 

раду на 
привременим и покретним 
градилиштим 
• Правилник о вођењу евиденција из 

заштите на раду 
• Процеси на градилишту у којима 

настаје отпадни материјал и врсте 
отпда 

• Сврставање отпада –одређивање 
индексног броја према Правилнику  

• Израда плана за управљање 
отпадом на одређеној локацији 

• Рециклажа грађевинског отпада 
• Примена рециклираних материјала 
• Депоније.,врсте депонија и 
одлагање грађевинског отпада на 
депонијe 

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевимаи исходима, планом и начинима 
оцењивања. 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 
• теоријска настава (26часова) 
• Методе рада: 
• Монолошка, дијалошка 
• Демонстрација 
• Дискусија 
• Решавање проблема – израда вежби 

Место реализације наставе: 
• кабинет 
• учионица 

Препоруке за реализацију наставе 
• коришћење адекватних Правилника о заштити 

на раду и управљању отпадом 
Оцењивање 
  Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• Усмене провере знања 
• Писана провера 
• Активност на часу 
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Назив модула: Грађевинска механизација 
Трајање модула: 10часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

• Упознавање ученика са 
значајем и врстама 
механизације која се користи 
у грађевинарству 

• Оспособљавање за израду 
прорачуна учинка  и 
коштања механизације  

 
 

• наброји и објасни врсте грађевинских 
машина према радовима које изводе; 

• срачуна практичне учинке машина; 
• познаје параметре од којих зависи 

прорачун ефективног радног часа 
машине 

 

• Грађевинска механизација 
− Врсте и подела машина према 

различитим критеријумима 
− Прорачун учинка машина и 

ефективног часа рада 
• Прорачун коштања ефективног радног 

сата машина 

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевимаи исходима, планом и 
начинима оцењивања. 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
• теоријска настава (10часова) 

Методе рада: 
• Монолошка, дијалошка 
• Демонстрација 
• Дискусија 

Место реализације наставе: 
• кабинет 
• учионица 

Препоруке за реализацију наставе 
• коришћење видео материјала о раду машина 

Оцењивање 
  Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• Усмене провере знања 
• Писана провера 
• Активност на часу 
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Назив модула:Нормирање, предмер и предрачун грађевинских радова 
Трајање модула:15часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
• ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

• Стицање неопходних знања 
о грађевинским нормама 

• Оспособљавање ученика за 
коришћење норматива 

• Развијање свести о важности 
примене грађевинских норми 

• Стицање основних знања о 
појмовима предмера  

• Упознавање ученика са 
начином добијања цене по 
јединици мере 

• Оспособљавање ученика да 
израчуна предрачун за 
једноставнију позицију рада 

• наведе врсте грађевинских норми 
• пронађе одговарајућу норму за поједине 

позиције радова 
• нормира различите врсте радова. 
• разуме важност општих напомени датих 

на почетку сваког поглавља норматива 
• дефинише појам предмераи предрачуна 
 
 
• израчуна цену по јединици мере, 

користећи  формулу и нормативе 
• повеже предрачун са предмером и 

ценом по јединици мере 
 

Теорија 
• Грађевинске норме, појам и 

подела 
• Примена норми 
• Појам предмера 
• Срачунавање цене по јединици 

производа 
• Начин израде предрачуна 
 
Вежбе 
• Коришћење књиге норматива 
• Израда предрачуна за 

једноставну позицију рада 
 

На почетку теме ученике упознати са циљем и 
исходима, планом и начинима оцењивања. 
Реализација наставе: 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 
• теоријска настава (10часова) 
• вежбе (5часова) 
Методе рада: 
• Монолошка, дијалошка 
• Демонстрација 
• Дискусија 
• Решавање проблема – израда вежби 
Место реализације наставе 
• кабинет 
• учионица опште намене 
Препоруке за реализацију наставе 
• Излагање подржати цртежом на табли или 

користећи пројекције  са видео бим пројектора   
• Користити готове примере планова и техничке 

документације; 
• Упућивање на коришћење стручне литературе 
• Сваком ученику обезбедити норме у току часова 

вежбања 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• Усмене провере знања 
• Писана провера 
• Активност на часу 
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Назив модула:  
Трајање модула: 

Земљани радови 
21час 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
• ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

• Оспособљавање ученика за 
организацију извођења 
земљаних радова код 
извођења објеката; 

• Оспособљавање учениказа 
израду предмера и 
предрачуна земљаних радова 
и срачунавање учинка 
механизације за земљане 
радове 

• Оспособљавање ученика за 
дефинисање ширег и ужег 
избора грађевинске 
механизације 

 

• наведе редослед извођења радова на 
објекту; 

• објасни фазе и технологију извођења 
земљаних радова; 

• уради спецификацију неопходних 
ресурса за извођење припремних и 
земљаних радова; 

• наброји и објасни врсте грађевинских 
машина према радовима које изводи; 

• објасни конструктивне склопове 
грађевинских машина; 

• наведе врсте и намену грађевинске 
механизације за земљане радове. 

• објасни начин одређивања ширег избора 
машина 

• објасни критеријум за ужи избор 
машина 

 

Теорија: 
• Фазе извођења грађевинског 

објекта 
• Поступак и фазе извођења 

земљаних грађевинских радова: 
− Рашчишћавање и планирање 

терена; 
− Ископ земље за темеље  

објекта; 
− Насипање и набијање земље 

• Грађевинска механизација за 
земљане радове: 
− Анализа технолошког 

процеса за земљане радове 
(карта процеса, дијаграм 
тока) 

• Шири и ужи избор машина за 
земљане радове 

• Израда предмера земљаних 
радова; 

• Нормирање земљаних радова; 
• Предрачун земљаних радова. 

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевимаи исходима, планом и начинима 
оцењивања. 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 
• теоријска настава (14 часова) 
• вежбе (7 часова) 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две групе приликом 
реализације: 
• вежби 
Методе рада: 
• Монолошка, дијалошка 
• Демонстрација 
• Дискусија 
• Решавање проблема – израда вежби 
 
Место реализације наставе: 
• кабинет 
• учионица 

Препоруке за реализацију наставе 
• Приликом реализације вежбе 

нормирање радова користити 
одговарајући софтвер.  

• Приликом реализације вежби 
користити пројекат урађен током друге 
године на предмету Грађевинске 
конструкције или припремити готове 
подлоге. 

•  

 
• срачуна практичне учинке појединих 

машина за земљане радове; 
• уради предмер земљаних радова; 
• примени норме за конкретне врсте 

земљаних радова; 
• изради предрачун земљаних радова. 
• изврши шири и ужи избор механизације 

Вежбе: 
• Прорачун учинка механизације за 

земљане радове; 
• Карта процеса за земљане радове 
• Шири и ужи избор машина 
• Предмер земљаних радова; 
• Нормирање земљаних радова; 
• Предрачун земљаних радова. 
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за земљана радове  
 
 
 
 
 

Оцењивање 
  Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• Усмене провере знања 
• Писана провера 
• Самосталне графичке вежбе 
• Активност на часу 

 
Назив модула: Бетонски и армирачки радови 
Трајање модула: 27 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
• ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

• Оспособљавање  учениказа 
организацију извођења 
бетонских и армирачких 
радова код извођења 
објеката; 

• Оспособљавање ученика за 
израду предмера и 
предрачуна бетонских 
радова и срачунавање 
учинка механизације за 
бетонске радове 

• Оспоспбљавање ученика за 
шири и ужи избор 
механизације за бетонске 
радове 

 
 

• објасни фазе и технологију извођења 
бетонских радова; 

• уради спецификацију неопходних 
ресурса за извођење бетонских и 
армирачких радова; 

• организује правилно складиштење 
материјала, опреме  и алата на 
градилишту; 

• наведе врсте, намену и 
карактеристике грађевинске 
механизације за бетонске и 
армирачке радове; 

• наведе машине које се користе при 
извођењу бетонских радова 

 
 

Теорија 
• Бетонски радови 

− Производња бетона 
− Транспорт бетона 
− Уграђивање бетона  
− Нега бетона 

• Армирачки радови 
− Врсте и карактеристике 

арматуре 
− Обрада арматуре 
− Заштита арматуре 
− Извођење армирачких радова 

• Анализа технолошког процеса за 
бетонске радове 

• Машине за бетонске радове 
• Шири и ужи избор машина за 

бетонске радове 
• Нормирањебетонских и армирачких 

радова 
• Предмер бетонских и армирачких 

радова, 
• Предрачун бетонских и армирачких 

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевимаи исходима, планом и начинима 
оцењивања. 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 
• теоријска настава (18 часа) 
• вежбе (9 часова) 

Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две групе приликом 
реализације: 
• вежби 

Методе рада: 
• Монолошка, дијалошка 
• Демонстрација 
• Дискусија 
• Решавање проблема – израда вежби 

 
Место реализације наставе: 
• кабинет 
• учионица 

Препоруке за реализацију наставе 
• Приликом реализације вежбе нормирање радова 
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радова користити одговарајући софтвер 
• Приликом реализације вежби користити 

пројекат урађен током друге године на предмету 
Грађевинске конструкције или припремити 
готове подлоге. 
 

Оцењивање 
  Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• Усмене провере знања 
• Писана провера 
• Самосталне графичке вежбе 
• Активност на часу 

 
• уради предмер бетонских и 

армирачких радова, 
• примени норме за конкретне врсте 

бетонских и армирачких радова 
• срачуна учинке појединих машина за 

бетонске радове 
• изабере машине на основу 

критеријума минимлне цене 
• изради предрачун бетонских и 

армирачких радова 

Вежбе: 
 

• Предмер бетонских и 
армирачких радова 

• Нормирање бетонских и 
армирачких радова 

• Учинци механизације за 
бетонске радове 

• Предрачун бетонских и 
армирачких радова 

 
Назив модула: • Зидарски радови 
Трајање модула: 12 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
• ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

• Оспособљавање за 
организацију извођења 
зидарских радова код 
извођења објеката; 

• Оспособљавање за израду 
предмера и предрачуна 
зидарских радова  

• објасни фазе и технологију извођења 
зидарских радова; 

• наведе зидарски алат; 
• објасни начин малтерисања зидова и 

израду цементне кошуљице; 
• уради спецификацију неопходних 

ресурса за извођење зидарских радова; 
• организује правилно складиштење 

материјала, опреме  и алата на 
градилишту; 

• наведе врсте и намену грађевинске 
механизације за зидарске радове; 

 

Теорија 
• Зидарски материјал; 
• Израда и транспорт везивног 

материјала; 
• Извођење зидарских радова; 

− Зидарски алат; 
− Зидање зидова; 
− Малтерисање зидова; 
− Израда подних кошуљица 

• Нормирањезидарских радова 
• Предмер зидарских радова, 
• Предрачун зидарских радова 
 

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевимаи исходима, планом и начинима 
оцењивања. 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 
• теоријска настава (8 часова) 
• вежбе (4 часа) 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две групе приликом 
реализације: 
• вежби 
Методе рада: 
• Монолошка, дијалошка 
• Демонстрација 
• Дискусија 
• Решавање проблема – израда вежби 
 

 
• уради предмер зидарских радова; 
• примени норме за конкретне врсте 

зидарских радова; 

 
Вежбе: 
 

• Предмер зидарских  радова 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018/19. – 2021/22.  -  Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд 

435 
 

• изради предрачун зидарских радова • Нормирање зидарских радова 
• Предрачун зидарских радова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место реализације наставе: 
• Кабинет 
• Учионица 

Препоруке за реализацију наставе 
• Приликом реализације вежбе нормирање радова 

користити одговарајући софтвер 
• Приликом реализације вежби користити 

пројекат урађен током друге године на 
предмету Грађевинске конструкције или 
припремити готове подлоге. 

Оцењивање 
  Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• Усмене провере знања 
• Писана провера 
• Самосталне графичке вежбе 
• Активност на часу 

 
Назив модула: • Тесарски радови 
Трајање модула: 15 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
• ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

• Оспособљавање за 
организацију извођења 
тесарских радова код 
извођења објеката; 

• Оспособљавањеза израду 
предмера и предрачуна 
тесарских радова  

 

• наведе врсте тесарских радова; 
• објасни фазе и технологију извођења 

тесарских радова; 
• уради спецификацију неопходних 

ресурса за извођење радова; 
• провери усаглашеност изведеног 

стања и пројектне документације; 

Теорија 
• Основно о тесарским  радовима 
• Тесарски прибор, алат, материјали 

и средства за спајање 
• Оплате 
• Грађевинске скеле 
 

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевимаи исходима, планом и начинима 
оцењивања. 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 
• теоријска настава (10часова) 
• вежбе (5 часова) 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две групе приликом реализације: 
• вежби 
Методе рада: 
• Монолошка, дијалошка 
• Демонстрација 

 
• уради предмер позиција тесарских 

радова; 
• примени норме за конкретне врсте 

тесарских  радова, 
• изради предрачун позиција тесарских 

Вежбе: 
• Предмер позиција тесарских   

радова 
• Нормирање тесарских 

радова 
• Предрачун позиција 
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радова. тесарских радова 
 
 
 
 
 
 

• Дискусија 
• Решавање проблема – израда вежби 
Место реализације наставе: 
• Кабинет 
• Учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
• Приликом реализације вежбе нормирање радова 

користити одговарајући софтвер 
• Приликом реализације вежби користити пројекат 

урађен током друге године на предмету 
Грађевинске конструкције или припремити  
готове подлоге. 

Оцењивање 
  Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• Усмене провере знања 
• Писана провера 
• Самосталне графичке вежбе 
• Активност на часу 

 
Назив модула: Монтажни радови 
Трајање модула: 12 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 
УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

• Oспособљавање за 
организацију извођења 
монтажних радова на 
градилишту 

• Оспособљавање за праћење 
извођења монтажних радова 
код извођења објеката 

• Оспособљавање за разраду и 
тумачење техничке 
документације за извођење 
монтажних објеката, 

• наброји фазе извођења монтажног 
објекта 

• објасни структуру и елементе 
градилишта монтажног објекта, 

• чита извођачке детаље и пројектну 
документацију монтажних радова, 

• даје упутства о редоследу и начину 
преноса елемената и надгледа процес 
монтаже, 

• уради спецификацију неопходних 
ресурса за монтажне радове, 

Теорија 
• Системи монтажног грађења 
• Организациона шема градилишта монтажних 

објеката; 
• Извођење монтажних радова; 
• Спецификација ресурса за извођење објеката 

монтажних радова, 
• Детаљи техничке документације за извођење 

монтажних објеката, 
• Транспорт префабрикованих бетонских, и 

других монтажних елемената, 

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевимаи исходима, планом и 
начинима оцењивања. 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
• теоријска настава (8часова) 
• вежбе (4часа) 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две групе приликом 
реализације: 
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 • учествује у изради  записника  о 
монтажи, 

• наведе врсте и намену грађевинске 
механизације код монтажних радова, 

 

• Анализа технолошког процеса код 
монтажних радова 

• Помоћна средства и уређаји за монтажу, 
• Грађевинска механизација  монтажних 

радова (врсте, учинак, избор механизације);  

• вежби 
Методе рада: 
• Монолошка, дијалошка 
• Демонстрација 
• Дискусија 
• Решавање проблема – израда вежби 
Место реализације наставе: 
• Кабинет 
• Учионица 

Препоруке за реализацију наставе 
• Приликом реализације вежбе 

нормирање радова користити 
одговарајући софтвер 

Оцењивање 
  Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
• Усмене провере знања 
• Писана провера 
• Самосталне графичке вежбе 
• Активност на часу 

 
• изради шему градилишта за 

монтажне елементе; 
• организује истовар и складиштење 

префабрикованих елемената према 
шеми ускладиштења и предмонтаже; 

• срачуна учинке појединих машина за 
монтажне радове; 

• примени норме за конкретне врсте 
монтажних радова. 

 

Вежбе: 
• Нормирање монтажних радова 
• Шема градилишта за монтажне радова, 
• Учинак  грађевинске механизације; 
 
 

 
Назив модула: • Блок настава 
Трајање модула: 30 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
• ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

• Упознавање битних делова 
грађевинске струке и 
стицање знања о 
одговорности свих који се 
њоме баве, њеној важности, 
комплексности и 
јединствености, као и 
лакше разумевање  
теоретских садржаја који се 

 
• скицира шему конкретног 

градилишта; 
• опише и скицира позиције радова 

који се изводе на конкретном 
градилишту; 

• нацрта карактеристичне техничке 
детаље изведених конструкција; 

• испуни лист грађевинског дневника; 

 
• Заштита на раду; 
• Упознавање градилишта; 
• Упознавање градилишне документације; 
• Упознавање главног пројекта; 
• Кретање градилиштем; 
• Организација радника, допрема 

материјала, механизације; 

На почеткупрограма ученике упознати са циљем / 
циљевимаи исходима, планоми начинима оцењивања. 
Облицинаставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

– Практичну наставу 
Методе рада: 
• Практичан рад 
Место реализације наставе: 
• Градилиште 
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обрађују на стручним  
предметима 

• испуни лист грађевинске књиге; 
• изради предмер  конкретних радова; 
• препозна и наведе употребљену 

грађевинску механизацију на 
градилишту 

• Праћење целокупног процеса грађења; 
• Суделовање у самим радовима у складу с 

могућностима  тренутног стања; 
• Суделовање у вођењу градилишне 

dокументације; 
• Суделовање у изради прорачуна на 

самом градилишту. 
• Грађевинска механизација  
 

Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две групе приликом реализације: 
• Практичне  наставе 

Препоруке за реализацију наставе 
• Блок настава представља стручну праксу која 

обухвата рад на градилишту.  
•  На градилишту ученици прате ток изградње 

објекта (земљани, бетонски, зидарски, тесарски  и 
монтажни радови), упознају се са градилишном 
документацијом и градилишном механизацијом 
како би стекли додатна искуства корисна током 
школовања, укључивања на тржиште рада или 
наставка образовања. 

• Ученици се распоређују на стручну праксу или 
током наставне године, или на крају наставне 
године по годишњем програму рада школе 
(уколико се могу обезбедити одговарајући услови)  

•  Професори ће бити у контакту са предузећима у 
којима се обавља пракса, обићи заједно са 
ученицима градилиште и на крају прикупити 
њихове дневнике и (потврде о обављеној пракси) 

• Ученици су дужни да воде дневник праксе, који 
оверава институција у којој се реализује пракса 

Оцењивање 
  Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• Усмене провере знања 
• Дневник рада 
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Назив модула: Завршни радови 
Трајање модула: 18 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
• ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у стању 
да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 
УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

• Оспособљавање ученика за 
организацију извођења 
позиција завршних радова; 

• Оспособљавање ученика за 
праћење извођења позиција 
завршних радова. 

• Оспособљавање ученика за 
израду предмера и 
предрачуна завршних радова 

 

• чита и тумачи техничку документацију 
завршних радова код извођења објеката, 

• указује на измене детаље код завршних 
радова при извођењу објеката, 

• организује правилно складиштење 
материјала, опреме  и алата на 
градилишту; 

• учествује у отклањању недостатака у 
гарантном року код завршних радова, 

• контролише примену средстава и мера 
заштите на раду, комплетира атесте за 
уграђене материјале и елементе код 
завршних радова. 

Теорија 
• Завршни грађевински радови , врсте и 

особине 
• Алати и машине за завршне радове, 
• Нормирање појединих завршних радова 
• Предмер и предрачун  појединих завршних 

радова 
 

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевимаи исходима, планом и 
начинима оцењивања. 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
• теоријска настава (6 часова) 
• вежбе (12 часова) 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две групе приликом 
реализације: 
• вежби 
Методе рада: 
• Монолошка, дијалошка 
• Демонстрација 
• Дискусија 
• Решавање проблема – израда вежби 
Место реализације наставе: 
• Кабинет 
• Учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
• Приликом реализације вежбе 

нормирање радова користити 
одговарајући софтвер 

• Приликом реализације вежби 
користити пројекат урађен током треће 
године на предмету Грађевинске 
конструкције или Разрада пројеката 
или припремити готове подлоге. 

 

 
 
• израђује предмер завршних радова на 

објекту, 
• примени норме за конкретне врсте 

завршних радова, 
• изради предрачун завршних радова 

 
Вежбе: 
 
• Предмер завршних  радова 
• Нормирање завршних радова 
• Предрачун завршних радова 
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Оцењивање 
  Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
• Усмене провере знања 
• Писана провера 
• Самосталне графичке вежбе 
• Активност на часу 

 
 
Назив модула: 

 
 
Радови на изградњи путева 

Трајање модула: 42часа 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
• ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 
УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

• Развијање свести о 
значају саобраћајница за 
регионални развој државе 

• Оспособљавање ученика 
за организацију радова на 
изградњи пута 

• Оспособљавање ученика 
за анализу технолошког 
процеса 

• Оспособљавање ученика 
за израду предмера и 
предрачуна код израде 
саобраћајница 

 

• објасни значај саобраћајница 
• дефинише циљеве одрживог развоја у 

сектору саобраћаја 
• објасни значај припремних радова на 

градилишту и наведе врсте припремних 
радова; 

• објасни принципе постављања погона 
на градилишту и организацију 
унутрашњег транспорта,  

• објасни елементе технолошког процеса 
• нацрта карту процеса  
 
 
 
 
 
 
 

Теорија 
• Планирање путева 

− Циљеви орживог развоја у сектору саобраћаја 
− Функције пута и путна мрежа 
− Основе за планирање путева 
− Врсте планских докумената 

• Техничка документација 
• Инвестициона документација 
• Анализа технололошког процеса 

− Припремни радови 
− Земљани радови 
− Израда носећих слојева коловозне конструкције 
− Уградња опреме пута 
− Завршна контрола објекта нискоградње 
− Завршни радови и израда коначног обрачуна 

• Механизација за радове на изради пута 
• Шема градилишта 

На почетку програма ученике упознати 
са циљем/циљевимаи исходима, планом 
и начинима оцењивања. 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• теоријска настава (14часова) 
• вежбе (28 часа) 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две групе приликом 
реализације: 
• вежби 
Методе рада: 
• Монолошка, дијалошка 
• Демонстрација 
• Дискусија 
• Решавање проблема – израда вежби 
Место реализације наставе: 
• Кабинет 
• Учионица 
 

• изради организациону шему 
градилишта  

• на основу грађевинских норми и 

Вежбе 
• Организациона шема градилишта; 
• Прорачун потребних ресурса за извођење позиције 
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количине радова срачуна потребе у 
материјалу, радној снази и механизацији 

• изради технолошку шему; 
• изврши шири и ужи избор 

механизације; 
• израчуна коштање рада механизације; 
• изради предрачун 
 

рада (материјал, радна снага, механизација) 
• Шири и ужи избор механизације; 
• Прорачун коштања ефективног часа рада машина; 
• Предмер и предрачун 
 

Препоруке за реализацију наставе 
• Приликом реализације вежбе 

нормирање радова користити 
одговарајући софтвер 

• Приликом реализације вежби 
користити пројекат урађен током на 
предмету Путеви е или припремити 
готове подлоге. 

Оцењивање 
  Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
• Усмене провере знања 
• Писана провера 
• Самосталне графичке вежбе 
• Активност на часу 

 
 
Назив модула: 

Планирање и програмирање грађења 

Трајање модула: 33 часа 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
• ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 
УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

• Оспособљавањеза израду 
статичких и динамичких 
планова грађевинске 
производње; 

• Оспособљавање за праћење 
реализације пројекта кроз 
очекиване трошкове 
реализације; 

 

• објасни принципе планирања 
• израчуна годишњи фонд радног времена 
• дефинише активности потребне за 

завршетак неког посла 
• разуме прорачун броја дана потребан за 

завршетак одређеног посла, 
посматрајући структуру мрежног плана 
за тај посао 

• разуме начин финансирања одређеног 
посла 

• изради мрежни план за одређене 
активности 

• изради гантограм активности; 

Теорија 
• Планирање; принципи планирања 
• Подела планова 
• Методе планирања 
• Годишњи фонд радног времена 
• Техника мрежног планирања 
• Анализа структуре 
• Анализа времена 
• Терминирање мрежних планова 
• Динамичко планирање ресурса 
• Финансијски план реализације пројекта 

(кумулативно, сукцесивно финансирање) 
Вежбе 

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевимаи исходима, планом и 
начинима оцењивања. 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
• теоријска настава (11часова) 
• вежбе (22 часова) 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две групе приликом 
реализације: 
• вежби 
Методе рада: 
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• чита динамички план извођења радова, 
• објасни  значај поштовања рокова 

извођења грађевинског објекта, 
• користи неки од софтверских пакета за 

мрежно планирање 
• одреди редослед допреме материјала и 

механизације на градилиште 
• организује раднике у групе и даје им 

упутства за рад 
 
 
 

• Смислено повезивање активности у мрежни 
план (структура мрежног плана) 

• Прорачун времена потребног за завршетак 
одређеног посла,на основу структуре мрежног 
плана 

• Појам критичних активности 
• Гантограм 
• Дијаграм радне снаге 
• Дијаграм улагања финансијских  средстав 
• Примена рачунара код планирања 

• Монолошка, дијалошка 
• Демонстрација 
• Дискусија 
• Решавање проблема – израда вежби 
Место реализације наставе: 
• Кабинет 
• Учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
• Приликом реализације вежбе 

нормирање радова користити 
одговарајући софтвер 

• Приликом реализације вежби 
користити пројекат  из 
Грађевинскихконструкције или Путева 
или припремити готове подлоге. 

Оцењивање 
  Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
• Усмене провере знања 
• Писана провера 
• Самосталне графичке вежбе 
• Активност на часу 
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Назив модула: Блок настава 
Трајање модула: 60 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
• ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у стању 
да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 
УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

• Упознавање битних 
делова градитељске 
струке и стицање знања о 
одговорности свих који се 
њоме баве, њеној 
важности, комплексности 
и јединствености, као и 
лакше разумевање 
теоретских садржаја који 
се обрађују на стручним  
предметима 

• опише и скицира све радове који се изводе 
на градилишту; 

• препозна и наведе особине грађевинске 
механизације, опреме и алата; 

• нацрта важне техничке детаље на 
изведеним конструкцијама; 

• испуни лист грађевинског дневника; 
• испуни лист грађевинске књиге; 
• изради предмер конкретних радова на 

градилишту; 
• прати и усклађује извођење радова са 

динамичким планом градње. 
•  

Градилиште 
• заштита на раду; 
• упознавање градилишта; 
• упознавање градилишне документације; 
• упознавање извођачкогг пројекта; 
• кретање градилиштем; 
• организација радника, допрема материјала, 

механизације; 
• упознавање са градилишном механизацијом, 

алатом и опремом потребном за извођење 
радова; 

• праћење целокупног процеса извођења 
завршних и инсталатерских радова; 

• суделовање у самим завршним и 
инсталатерским радовима у складу с 
могућностима  тренутног стања; 

• суделовање у вођењу градилишне 
документације; 

• суделовање у прорачунима. 
 

На почетку програма ученике упознати са 
циљем / циљевима и исходима, планом и 
начинима оцењивања. 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
• Практичну наставу 
Подела одељења на групе: 
Одељење се дели на две групе приликом 
реализације  блок  наставе 
Методе рада: 
• Практичан рад 
Препоруке за реализацију наставе: 
• Стручна пракса обухвата рад у 

пројектном бироу и на градилишту.  
• У пројектном бироу ученици требају 

добро упознати цели процес 
пројектовања, носиоце појединих делова, 
издавање сагласности и дозвола.  

•  На градилишту требају суделовати при 
самој изградњи зграде или пута и 
упознати се с градилишном 
документацијом како би стекли додатна 
искуства корисна током школовања, ради 
укључивања на тржиштерада или 
наставка образовања. 

• Ученици се распоређују на стручну 
праксу током наставне године два пута по 
недељу дана, 60 часова. Пожељно је да 
већи део праксе ученици проведу на 

 
 
• прикупи примере различитих планова; 
• штампа и форматира цртеже; 
• слаже елаборате; 
• црта делове планова уз помоћ рачунара; 
• уноси промене на цртеже; 
• пише дописе; 
• уноси прорачуне у рачунаре; 
• користи интернет; 

Пројектни биро, Завод 
• Упознавање бироа, завода... ; 
• Упознавање процеса рада; 
• Упознавање са пројектима и сарадницима; 
• Технички послови око опремање елабората; 
• Принтање, плотање, форматирање и увезивање 

нацрта; 
• Сарадња на изради појединих делованацрта; 
• Сарадња на изради прорачуна; 
• Обављање послова доставе и сл.; 
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• пише дневник свих обављених послова. • Уношење промена у нацрте; 
• Проналажења садржаја на Интернету; 
• Писање дописа, описа, таблица. 

градилишту, бар 42 часа, а остало(18 
часова) у институту, заводу или 
пројектном бироу. 

• Ученици су дужни да воде дневник 
праксе, који оверава институција у којој 
се реализује пракса. 

Место реализације наставе 
• Градилиште 
• Пројектни биро 
• Завод 
• Институт 
Оцењивање 
  Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
• Усмене провере знања 
• Дневник рада 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

1. Aрмиранобетонске конструкције 
2. Грађевински материјали 
3. Испитивање материјала 
4. Грађевинске конструкције 
5. Саобраћајнице 
6. Математика 
7. Апликативни рачунарски програми
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ИСПИТИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА И КОНСТРУКЦИЈА 
 
 

1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА –  ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 
 

РАЗРЕД 
НАСТАВА 

УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

II 34 68  30 128 

III 34 34  30 98 

IV 31 62  30 123 
 

2. ЦИЉЕВИ УЧЕЊА 
 

− Стицање стручно-теоријских знања о испитивању карактеристичних особина основних грађевинских материјала и префабриката;  
− Стицање способности за правилан избор и одговарајућу примену грађевинско материјала;  
− Оспособљавање за примену  метода испитивања грађевинских материјала; 
− Стицање способности за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема; 
− Развијање компетенције за извођење једноставних истраживања; 
− Развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу; 
− Развијање способности за примену знања из из испитивања грађевинских материјала; 
− Упознавање асфалта и компоненти, својстава, начина справљања и примене; 
− Упознавање начина и поступака за обављаље испитивања; 
− Стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 
− Развијање правилног односа према личној здравственој заштити нарадном месту и терену; 
− Развијање правилног односа према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 
− Развијање мотивисаности за учење; 
− Развијање радних навика, одговорности и способности за примену стечених знања. 
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3. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ИУПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
 
Разред: други 

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
• ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  ПО 
ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

Испитивање 
основних 
својстава 
грађевинских 
материјала 

• Упознавање са 
основним особинама 
тла као грађевинског 
материјала 

• Упознавање са врстама 
и потребном опремом и 
апаратима за 
испитивање физичких 
особина тла 

• Оспособљавање за 
извођење 
једноставнијих 
лабораторијских опита 

• наведе врсте тла према пореклу и 
начину постанка; 

• објасни поделу тла према 
својствима значајним за 
грађевинарство, 

• наведе општу класификацију тла; 
• дефинише физичко–механичке 

особине тла (састав тла, 
специфична тежина, запреминска 
тежина...); 

• наведе врсте прибора и помоћних 
инструмената који се користе у 
лабораторијама при испитивању 
тла; 

• објасни начин евидентирања 
резултата испитивања; 

• наведе мере заштите на раду у 
лабораторији. 

Теорија: 
• Увод 

− Значај испитивања грађевинских 
материјала и префабриката у 
грађевинској производњи.  

− Лабораторија за испитивање 
материјала.  

− Врсте испитивања и документација 
која се води при испитивању 
грађевинских материјала.  

− Стандарди, прописи и нормативи 
који регулишу област испитивања 
грађевинских материјала. 

• Испитивање основних својстава 
материјала  
− Појам узорка.  
− Узимање, чување и припрема 

узорака,  
− Прибор, опрема, инструменти, 

пратећи материјал и начин 
одређивања: 
o Специфичне масе и тежине; 
o Запреминске масе и тежине; 
o Порозности и компактности; 
o Природне влажности, упијања 

воде и односа материјала у 
сувом и водом засићеном 
узорку. 

• Приказ рeзултата испитивања 

• На уводном часу ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима оцењивања/ 
обавезом ученика да  у току наставе 
редовно формирају радну свеску 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• теоријска настава (34 часа) 
• вежбе(68 часова) 
• блок(30 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две  групе приликом 
реализације: 
• вежби 
 
Методе рада: 

- комбиновани 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава и рачунске вежбе се 

реализују у учионици или кабинету 
• Лабораторијске вежбе се одржавају у 

опремљеним лабораторијама 
(школској, предузећа, института, 
завода) 

• Блок настава: 
− Упознавање организације рада, 
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• припреми узорке за лабораторијске 
анализе; 

• изабере потребан прибор и опрему 
за извођење анализа; 

• изведе потребне анализе за 
одређивање испитиваних особина; 

• евидентира резултате мерења; 
• рачунски обради резултате мерења; 
• одреди испитивану карактеристику 

тла; 
• очисти прибора после употребе; 
• одржава опрему и прибор; 
• примењује мере заштите нараду у 

лабораторији 

Вежбе: 
• Испитивање запреминске масе цемента 

без шупљина и пора; 
• Испитивање запреминске масе цемента 

са шупљинама и порама 
• Испитивање упијања воде камена ; 
• Испитивање запреминске масе камена са 

и без шупљина и пора; 
• Израчунавање коефицијента 

запреминске масе и порозности камена; 
• Одређивање насуте запреминске масе 

агрегата за бетон 
 

динамике појединих врста 
испитивања, послова, радних 
задатака и опреме у 
лабораторијама за испитивање 
грађевинских материјала.  

− Рад на испитивању основних 
својстава материјала, 
одређивање механичких 
чврстоћа, 

− Испитивање материјала 
методама без разарања, 

• Рад на испитивању опекарских 
производа,  

• Евидентирање резултата испитивања 
уз коришћење радних образаца, табела 
и шема. 

Препоруке за реализацију наставе 
• Активна настава; 
• Демонстрационе вежбе; 
• Индивидуални рад. 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
• Праћење остварености исхода 
• Активност на часу 
• Усмено испитивање 
• Праћење рада у лабораторији 
 
Оквирни број часова по темама 
• Испитивање основних својстава 

грађевинских материјала ......30 
• Испитивање материјала разарањем 

................................................. 21 

Испитивање 
материјала 
разарањем 

• Упознавање са 
основним 
механичким 
особинама материјала 

• Оспособљавање за 
извођење испитивања 
механичких 
карактеристика 
материјала 

• наведе особине материјала који се 
испитује матодама са разарањем; 

• дефинише врсте чврстоћа и 
отпорности грађевинских 
материјала; 

• објасни начин припреме узорака и 
начин одређивања наведених 
особина; 

• објасни начин евидентирања 
резултата опита; 

• објасни начин одређивања 
тражених карактеристика 
материјала.  

Теорија 
• Особине материјала које се испитују 

методом разарања 
• Узимање, чување и припрема узорака, 

прибор, опрема, инструменти, пратећи 
материјал и начин одређивања: 
− Чврстоће при притиску; 
− Чврстоће при савијању; 
− Чврстоће при смицању; 
− Затезне чврстоће код компактних 

материјала; 
− Отпорности на хабање; 
− Отпорности на дејство мраза; 
− Водонепропустљивости. 

• Приказ рeзултата испитивања 
 

• испита притисну и савојну 
чврстоћу материјала; 

• испита отпорност материјала према 
мразу; 

Вежбе 
• Испитивање отпорности камена према 

хабању брушењем по методу Беме-а; 
• Одређивање притисне чврстоће камена; 
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• испита отпорност агрегата на 
дејство мраза и дробљење; 

• испита карактеристике опеке; 
• испита карактеристике блокова за 

зидање; 
• испита карактеристике црепа; 
• евидентира добијене резултате 

мерења; 
• анализира добијене резултате и 

одреди испитиване карактеристике; 
 

• Испитивање отпорности камена према 
мразу.  

• Испитивање отпорности агрегата на 
дејство мраза употребом натријум 
сулфата; 

• Испитивање отпорности агрегата на 
дробљење и хабање машином "Лос 
Анђелос"; 

• Испитивање дробљивости у цилиндру; 
• Испитивање отпорности на удар;  
• Испитивање опека  одређивањем 

димензија, чврстоће на притисак (пуне и 
шупље), упијања воде и појаве соли; 

• Испитивање блокова за зидање 
одређивањем димензија и чврстоће на 
притисак; 

• Испитивање црепа одређивањем 
димензија, чврстоће на удар, чврсгоће на 
савијање, отпорности на дејство мраза, 
појаве соли и креча и 
водонепропустљивости; 

• Испитивање материјала методама без 
разарања.................................. 10 

• Бетон ........................................5 
• Испитивање агрегата за бетон 

................................................. 16 
• Испитивање цемента. ........... 13 
• Вода за справљање бетона ......2 
• Адитиви за бетон .................... 5 
• Блок настава ........................   30 

Испитивање 
материјала 
методама без 
разарања 

• Стицање знања о 
начинима испитивања 
материјала без 
разарања 

• Оспособљавање за 
извођење опита без 
разарања при 
испитивању 
материјала 

• наведе особине материјала које 
испитујемо методама без разарања; 

• наведе методе испитивања; 
• објасни везу између методе 

испитивања и особине која се 
испитује; 

 
 

Теорија 
• Особине материјала које се испитују 

методом разарања; 
• Методе испитивања;  
• Припрема узорака, прибор, опрема, 

инструменти, пратећи материјал и начин 
испитивања склерометром, ултразвуком, 
Бринелом 

• Приказ рeзултата испитивања 
• изведе испитивање склерометром; 
• изведе испитивање ултразвуком; 
• испита тврдоћу метала по бринелу 
• анализира резултате испитивња и 

одреди испитиване тврдоће 

Вежбе 
• Испитивање материјала склерометром; 
• Испитивање брзине ултразвучног 

импулса; 
• Испитивање тврдоће метала по Бринелу 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018/19. – 2021/22.  -  Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд 

449 
 

(чврстоће) 
 

Бетон • Стицање знања о 
бетону као 
грађевинском 
материјалу 

• наведе састав бетона и његову 
примену у грађевинарству; 

• наведе врсте бетона и начин 
справљања појединих врста; 

• наведе прописе којима се регулише 
област испитивања бетона 

Теорија 
• Бетон и његове компоненте. Начин 

справљања;  
• Карактеристике бетона као грађевинског 

материјала; 
• Врсте бетона и примена бетона у 

грађевинарству; 
• Трајност и квалитет конструкција од 

бетона и њихова условљеност 
својствима бетона и његових 
компоненти; 

• Стандарди, прописи и нормативи који 
регулишу област испитивања бетона.  

 
Испитивање 
агрегата за 
бетон 
 

• Стицање знања о 
агрегату који се 
користи за справљање 
беона 

• Оспособљавање за 
извођење опита 
кијима се испитују 
особине агрегата 

• објасни улогу агрегата у бетонској 
мешавини, 

• наведе врсте агрегата; 
• објасни на који начин поједине 

особине агрегата утичу на особине 
бетонске мешавине, 

• објасни начин испитивања 
агрегата; 

• објани начин припреме узорка и 
потребну апаратуру за испитивање 
агрегата; 

Теорија: 
• Агрегат као компонента за добијање 

бетона. Врсте и начин добијања агрегата 
за бегон. 

• Постројења за производњу агрегата 
(сепарације и дробилане); 

• Стандарди. Квалитет агрегата по СРПС; 
• Узимање, чување и припрема узорака 

агрегата за испитивање.  
• Испитивање агрегата: 

− Испитивање влажности агрегата и 
упијање воде; 

− Испитивање запреминске масе 
агрегата; 

− Испитивање повољности агрегата 
за бетон у погледу облика зрна; 

− Испитивање гранулометријског 
састава агрегата. 
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• изврши испитивање влажности 
агрегата; 

• изврши испитивањре запреминске 
масе агрегата; 

• изврши испитивање повољности 
агрегата у погледу облика зрна 
аграгата, садржаја честица мањих 
од 0,09 мм; 

• испитивање гранулометријског 
састава агрегата предвиђеног за 
бетонску мешавину; 

• евидентира добијене резултате 
испитивања; 

• анализира резултате испитивања и 
донесе суд о квалитету агрегата за 
бетонску мешавину 

Вежбе: 
• Испитивање влажности агрегата и 

упијања воде; 
• Испитивање запреминске масе агрегата; 
• Испитивање повољности агрегата за 

бетон у погледу облика зрна: 
• Испитивање садржаја честица мањих од 

0,09 мм; 
• Испитивање присуства органских и 

хумусних материјала у агрегату: 
• Испитивање гранулометријског састава 

агрегата 
 

Испитивање 
цемента 

• Стицање знања о 
цементу који се 
користи за справљање 
бетона 

• Оспособљавање за 
извођење опита 
којима се испитују 
особине цемента 

• објасни улогу цемента у бетонској 
мешавини; 

• објасни врсте цемента према СРПС 
и начин добијања; 

• објасни начин транспрта и 
складиштења цемента; 

• наведе битне особине цемента које 
се испитују; 

• објасни методе испитивања 
цемента 

Теорија: 
• Цемент као саставна компонента бетона. 

Добијање цемента. Врсте и 
класификација цемента по СРПС-у и 
употреба; 

• Транспортовање и складиштење 
цемента; 

• Узимање, чување и припрема узорака 
цемента за испитивање; 

• Прибор, опрема, инструменти за 
испитивање цемента; 

• Испитивања цемента: 
− Испитивање стандардне 

конзистенције и времена везивања; 
− Испитивање сталности запремине ; 
− Испитивање запреминске масе ; 
− Испитивање специфичне масе ;  
− Испитивање финоће млива; 
− Испитивање чврстоће на притисак 
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и савијање; 
• изврши испитивања различитих 

особина цемента; 
• евидентира резултате испитивања; 
• анализира резултате испитивања и 

донесе суд о испитиваним 
особинама, 

 

Вежбе: 
• Испитивање стандардне конзистенције и 

времена везивања Викатовим апаратом; 
• Испитивање сталности запремине 

цемента Цементним колачем и Ле 
Шателијевим прстеном; 

• Испитивање специфичне масе цемента; 
• Испитивање специфичне површине; 
• Испитивање финоће млива цемента; 
• Испитивање чврстоће цемента на 

притисак (класе цемента); 
Вода за 
справљање 
бетона 

• Усвајање знања о 
употреби воде за 
справљање бетонске 
мешавине 

• објасни улогу воде у бетонској 
мешавини, 

• наведе особине воде које мора 
испунити да би била подобна за 
справљање бетонске мешавине 

Теорија: 
• Вода као саставна компонента бетона.  
• Вода као средина у којој се гради 

бетонска конструкција. 
• Квалитет воде за справљање бетона по 

СРПС. Водоцементни фактор. 
Адитиви за 
бетон 

• Усвајање знања о 
адитивима као 
додацима бетонским 
мешавинама 

• објасни улогу адитива у бетонској 
мешавини; 

• наведе врсте адитива и њихов 
утицај на осбине очврслог бетона 

Теорија: 
• Улога адитива. 
•  Врсте адитива, квалитет и примена. 
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Разред: трећи 

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
• ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да : 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  ПО 
ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

Испитивање 
свеже бетонске 
масе 

• Стицање знања о 
начину справљања 
бетона 
• Оспособљавање 
за извођење испитивања 
свеже бетонске масе 
 

• објасни начин справљања бетона у 
лабораторији; 

• објасни разлог испитивања 
бетонске масе у лабораторијама; 

• објасни начин справљања 
претходне пробне бетонске 
мешавине и израду контролних 
бетонских тела; 

• наведе начин испитивања 
контролних бетонских тела; 

• објасни начин приказивања 
резултата мерења; 

• објасни начин анализе и употребу 
добијених резултата 

Теорија: 
• Справљање бетона у лабораторији 

− Претходне пробе.  
− Начин израде претходне пробне  

бетонске мешавине 
−  Документација за праћење. 

• Испитивање свеже бетонске масе.  
− Израда и нега контролних 

бетонских тела,  
−  Припрема тела за испитивање, 

поступак испитивања,  
−  Приказ и анализа резултата за: 

o Испитивање 
конзистенцијебетон
а: 

o Одређивање 
запреминске масе  
свежег бетона. 

• На уводном часу ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима оцењивања/ 
обавезом ученика да  у току наставе 
редовно формирају радну свеску 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
• теоријска настава (34 часа) 
• вежбе (34 часа) 
• блок (30 часова) 

 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две  групе приликом 
реализације: 
• вежби 

 
Методе рада: 

- комбиновани 
 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава и рачунске вежбе 

се реализују у учионици или 
кабинету 

• Лабораторијске вежбе се одржвају у 
опремљеним лабораторијама 
(школској, предузећа, института, 
завода) 

• Блок настава: 
− Непосредан рад на 

• изврши испитивање конзистенције 
бетона различитим методама; 

• одреди запреминску масу свежег 
бетона; 

• изврши анализу резултата мерења и 
донесе оцену квалитета бетонске 
масе  

Вежбе: 
• Испитивање конзистенције бетона: 

− методом слегања вибрирањем, 
− методом распростирања,  
− методом збијања,  
− Вебе методом; 

• Одређивање запреминске масе свежег 
бетона. 

Испитивање 
очврслог бетона  

• Стицање знања о 
начинима испитивања 
очврслог бетона 
• Овладавање 
вештином извођења 

• објасни начин и поступак израде 
контролних бетонских тела; 

• објасни начин припреме тела за 
испитивање; 

• објасни поступак испитивања, 

Теорија: 
• Израда и нега контролних бетонских  

тела, припрема тела за испитивање,  
• Поступак испитивања, приказ и анализа 

резултата за: 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018/19. – 2021/22.  -  Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд 

453 
 

испитивања очврслог 
бетона 

начин евиденције резултата; 
• објасни везу резултата испитивања 

са осбинама очврслог бетона 

− Одређивање притисне  чврстоће  
(марке бетона) 

− Одређивање 
водонепропустљивости бетона; 

− Отпорност бетона на дејство мраза; 

пословима лабораторијских 
испитивањасвеже бетонске 
ма и очврслог бетона и 
испитивању агрегата 
угљоводоничних везива.  у 
оквиру лабораторије, 
фабрике бетона, асфалтне 
базе, градилишта или 
института (припрема радног 
места, прибора, 
инструмената и пратећег 
материјала, узимање и 
неговање узорака, праћење 
тока испитивања, мерење. 
евидентирање и анализа 
мерења, складиштење): 

− Реализовати  је према 
школском програму  

Препоруке за реализацију наставе 
• Активна настава; 
• Демонстрационе вежбе; 
• Групни рад ; 
• Индивидуални рад. 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
• Праћење остварености исхода 
• Активност на часу 
• Усмено испитивање 
• Праћење рада у лабораторији, 
Оквирни број часова по темама 

− Испитивање свеже 
бетонске масе ...................... 14 

− Испитивање очврслог  

• изврши испитивања потребна за 
одређивање КЛАСЕ БЕТОНА 

• изврши испитивања отпорности 
очврслог бетона на утицај средине, 

• евидентира резултате испитивања; 
• анализира резултате и одреди МБ и 

отпорност бетона на утицаје 
средине 

Вежбе: 
• Израда контролних коцки узетих из 

мешалица текуће производње бетона.  
• Нега коцки до тренутка испитивања.  
• Испитивање притисие чврстоће 7-ог и 

28-ог дана старости, за контролну пробу.  
• Испитивање водонепропустљивости 

бетона; 
• Испитивање отпорности на дејство 

мраза; 
• Испитивање отпорности на дејство мраза 

и соли. 
Асфалтне 
мешавине 

• Стицање знања о 
асфалтним мешавинама и 
њиховој употреби у 
грађевинарству 

• дефинише асфалтне мешавине; 
• наведе оначин примене у 

грађевинарству; 
• наведе састав асфалтне мешавине; 
• наброји врсте асфалтних мешавина 

Теорија: 
• Дефиниција асфалтне мешавине. 
• Примена асфалтне мешавине у 

грађевинаретву. 
• Састав асфалтне мешавине 
• Врсте асфалтне мешавине; 

Компоненте 
асфалтне 
мешавине - 
агрегат  
 

• Стицање знања о 
значају и особинама 
агрегата за асфалтне 
мешавине 
• Оспособљавање 
за извођење опита за 
одређивање квалитета 
агрегата 

• објасни значај и утицај агрегата у 
асфалтној мешавини; 

• наведе класификацију агрегата; 
• наведе физичко-механичка својства 

агрегата и подобност примене 
агргата за поједине врсте 
мешавина; 

• објасни начине утврђивања 
кваклитета подлоге за асфалтне 
мешавине и квалитета самог 
агрегата; 

• објасни начин испитивања особина 

Теорија: 
• Значај агрегата у асфалтној мешавини.  
• Производња агрегата. Класификација;  
• Физичко-механичка својства агрегата и 

подобност за примену у одређеним 
мешавинама; 

• Квалитет подлоге за асфалтне мешавине; 
• Квалитет агрегата за асфалтне 

мешавине; 
• Испитивање агрегата: 

− Узимање меродавног узорка;  
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агрегата − Припрема агрегата за испитивање; 
− Утврђивање физичко-механичких  

својстава 
− Утврђивање квалитета агрегата за 

асфалтну мешавину  

бетона ....................................18 
− Асфалтне мешавине …......... 

4 
− Компоненте асфалтне 

мешавине - агрегат 
.................................14 

− Компоненте асфалтне 
мешавине - угљоводонична 
везива......... 18 

− Блок настава  ......................... 
30 

• изврши испитивања квалитета 
агрегата за справљање асфалтних 
мешавина; 

• изврши испитивање 
гранулометријског састава агрегата 
за асфалтне мешавине 

• анализира резултате мерења и 
донесе суд о квалитету агрегата 
који се употребљава за асфалтну 
мешавину 

Вежба: 
• Испитивање чврстоће на притисак;  
• Испитивање хабања брушењем;  
• Испитивање хабања по ЛА методи;  
• Гранулометријска састав 

Компоненте 
асфалтне 
мешавине - 
угљоводонична 
везива  
 
 
 
 

• Стицање знања о 
значају и особинама 
везива за асфалтне 
мешавине 

• Оспособљавање за 
извођење опита за 
одређивање квалитета 
везива 

• објасни саставне делове асфалтне 
мешавине; 

• објасни значај и задатак везива у 
асфалтној мешавини; 

• наведе особине битумена које се 
испитују; 

• објасни начине узимања узорка  
битумена; 

• објасни правила испитивања 
особина битумена; 

Теорија: 
• Значај и задатак везива; 
• Порекло и начин добијања; 
• Класификација битумена; 
• Испитивање битумена: 

− Узимање узорака битумена. 
− Вођење записника; 
− Тачка размекшавања 
− Пенетрација; 
− Растегљивост.  

• припреми узорке битумена за 
испитивање; 

• изведе конкретна испитивања на 
узорку; 

• евидентира резултате испитивања; 
• анализира резултате испитивања; 
• донесе конкретне закључке о 

квалитету испитиваног материјала 

Вежба: 
• Пенетрација на 25°C 
• Тачка размекшавања; 
• Дуктилитет или растегљивост 
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Разред: четврти 

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
• ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да : 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Испитивање 
узорака узетих 
из бетонске 
конструкције 
(8) 
 

• Стицање знања о 
значају и начинима 
испитивања бетонских 
конструкција без 
разарања 

• Оспособљавање за 
извођење испитивања 
без разарања 

• објасни у којим случајевима се 
конструкција испитује методама без 
разарања; 

• дефинише особине бетона које се 
испитују овом  методом; 

• наведе поступак испитивања у свим 
фазама; 

• објасни начине извођења сваке фазе 
испитивања; 

• наведе алат и опрему која се користи 
за испитивање; 

• објасни начин евдиентирања 
резултата; 

• објасни начин одређивања 
испитиваних особина 

Теорија 
• Испитивање методама без разарања 

− Узимање делова бетона из 
конструкције,  

• Израда и припрема 
узорака за 
испитивање,  

• Поступак испитивања, 
приказ и анализа 
резултата за: 

o Одређивање запреминске масе; 
o Испитивање површинске тврдоће 

(склерометар) 
o Испитивање ултразвуком. 

• Евидентирање резулата испитивања 
• Срачунавање испитиване особине 

• На уводном часу ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања/ обавезом ученика да  
у току наставе редовно 
формирају радну свеску 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• теоријска настава (34 час) 
• вежбе (34 часа) 
• блок (30 часова) 

 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две  групе 
приликом реализације: 
• вежби 

 
Методе рада: 

- комбиновани 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава и рачунске 

вежбе се реализују у учионици 
или кабинету 

• Лабораторијске вежбе се 
одржвају у опремљеним 
лабораторијама (школској, 
предузећа, института, завода) 

• узме узорак из бетонске конструкције; 
• припреми узорак за конкретно 

испитивање; 
• изврши конкретна испитивања; 
• евидентира резултате испитивања; 
• анализира добије не резултате и 

одреди конкретне особине бетонске 
конструкције 

Вежбе 
• Одређивање запреминске масе 
• Испитивање склерометром 
• Испитивање ултразвуком 

Производња 
бетонске 
мешавине 
мешавине  

• Стицање знања о 
производњи, транспорту и 
уградњи бетонске 
мешавине 
• Стицање знања о 
постројењима за 

• објасни начине справљања бетонске 
мешавине; 

• објасни начине и средства за 
транспорт бетона; 

• објасни значај правилне уградње и 
неге уграђеног бетона; 

Теорија: 
• Справљање бетона. Транспортовање бетона. 

Уграђивање бетона. Нега изведене бетонске 
конструкције. Стандарди. 

• Постројење за производњу бетонских 
мешавина (фабрике бетона) 
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производњу бетонске 
мешавине и организовању 
рада у њима 

• наведе средства за уграђивање и 
неговање бетонске мешавине; 

• наведе елементе бетонске базе; 
• објасни технолошки ланац 

производње у бетонским базама 

• Технолошки ланац производње. 
• Транспорт и уграђивање бетонске 

мешавине. 
 

• Блок настава: 
 
− Ученике упознати са 

бетонским и асфалтним 
базама: погонима, 
организацији технолошког 
процеса, начинима 
пројектовања мешавина, 
транспортом бетона и асфалта 

− Упознати их са радом 
лабораторија  (припрема 
радног места, прибора, 
инструмената и пратећег 
материјала, узимање и 
неговање узорака, праћење 
тока испитивања, мерење. 
евидентирање и анализа 
мерења, складиштење): 

− Реализовати  је према 
школском програму  

 
Препоруке за реализацију 
наставе 
• Активна настава; 
• Демонстрационе вежбе; 
• Групни рад ; 
• Индивидуални рад. 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
• Праћење остварености исхода 
• Активност на часу 
• Усмено испитивање 
• Праћење рада у лабораторији, 

Пројектовање 
бетонске 
мешавине  
 

• Стицање знања о 
значају пројектовања 
бетонске мешавине на 
механичке особине бетона; 
• Стицање знања о 
начину пројектовања 
бетонске мешавине 
• Оспособљавање за 
пројектовање бетонске 
мешавине и извођење 
опита за одрешивање 
механичких особина 
бетона 

• објасни утицај агрегатне мешавине на 
квалитет бетона; 

• наведе поступак одређивања погодне 
гранулометријске мешавине у односу 
на пројектовани квалитет бетона; 

• објасни очекиване особине бетонске 
мешавине у односу на положај 
гранулометријске криве у односу на  

• ''угледне'' криве; 
• објасни начин корекције 

гранулометријске криве у циљу 
добијања пројектоване мешавине; 

• објасни значај и начине дозирања воде 
у бетонску мешавину; 

• објасни начине и поступак 
испитивања механичких особина 
бетона, 

• објасни начин срачунавања 
механичких особина бетона на основу 
резултата испитивања;  

Теорија: 
• Утицај агрегатне мешавине на квалитет 

бетона  
− Утицај врсте агрегата и 

гранулометријског састава агрегата на 
својства свежег и очврслог бетона. 
Подручја повољних 
гранулометријских кривих мешавине.  

− Пројектовање мешавине агрегата, 
корекција процентуалног учешћа 
фракција. Контрола 
гранулометријског састава мешавине 
агрегата.  

• Пројектовање према захтеваним својствима 
бетона  
− Дозирање компонената за m3 бетона 

према захтеваним својствима бетона  
− Корекција воде за m3 бетона због 

учешћа влажног агрегата по 
фракцијама.  

− Прогноза притисне чврстоће бетона 
на основу планираног састава 
бетонске мешавине. 

• Испитивања механичких особина бетона 
• пројектује бетонску мешавину према 

захтеваним својствима бетона; 
• анализира бетонску мешавину у 

односу на ''угледне'' криве и по 
потреби изврши корекције; 

• изврши конкретна испитиваеа 

Вежбе: 
• Пројектовање мешавине агрегата према 

захтеваним својствима бетона 
• Одређивање механичке чврстоће при 

притиску; 
• Одређивање запреминске масе; 
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бетонске мешавине; 
• евидентира резултате испитиваеа; 
• анализира добијене резултате и 

одреди тражене особине бетона 

• Испитивање Шмитовим чекићем; 
• Испитивање ултразвуком. 

 
Оквирни број часова по темама 
 
• Испитивање узорака узетих из 

бетонске конструкције .............8 
• Производња бетонске 

мешавине   ................................ 6 
• Пројектовање бетонске 
мешавине ................................  18 
• Специјалне врсте бетона......... 4 
• Производња асфалтне  
мешавине    ..............................  6 
• Пројектовање асфалтне 
мешавине ................................. 12 
• Контрола квалитета асфалтне 

мешавине ................................ 14 
• Блок настава    ..................... 30 
 

Специјалне 
врсте бетона 

• Стицање знања о 
специјалним бетонима и 
њиховим особинама 

• наведе врсте специјалних бетона 
према намени; 

• наведе врсте специјалних бетона 
према саставу и своствима; 

• наведе начине испитивања особина 
наведених бетона; 

• објасни начине анализе, обраде 
резулата испитивања и 
интерпретације добијених резултата  

 

Теорија 
• Подела према намени  

− Хидротехнички бетон,  
− Бетон за коловозне конструкције,  
− Претходно напрегнути бетон, 
− Префабриковани бетон, 
− Декоративни (видљив) бетон, 
− Бетони за заштиту од зрачења (тешки 

бетони),  
− Термоизолациони бетони и малтери 

(лаки бетони),  
− Хидроизолациони бетони и малтери,  
− Звукоизолациони бетони и малтери 

(лаки бетони),  
− Бетони и малтери за заштиту од 

пожара, 
− Репаратурни бетони и малтери, итд. 

• Подела према саставу и својствима 
− Самозбијајући (самоуграђујући) 

бетони,  
− Микроармирани бетони, 
− Рециклирани бетони,  
− Бетони високих перформанси 

(чврстоћа),  
− Уваљани бетони,  
− Полимер бетони,  
− Полимерима модификовани бетони,  
− Торкрет (прскани) бетони,  
− Видни (натур) бетон,  
− "Зелени"бетони,. 
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• Методе испитивања својстава у свежем 
стању 

• Анализа и обрада резултата испитивања, 
интерпретација добивених резултата 

Производња 
асфалтне 
мешавине 

• Стицање знања о 
производњи, 
транспорту и уградњи 
асфалтне мешавине 

• Стицање знања о 
постројењима за 
производњу asfaltne 
мешавине и 
организовању рада у 
њима 

• објасни начине справљања асфалтне 
мешавине; 

• објасни начине и средства за 
транспорт асфалта; 

• објасни значај правилне уградње и 
неге уграђеног асфалта; 

• наведе средства за уграђивање и 
неговање асфалтне мешавине; 

• наведе елементе асфалтнее базе; 
• објасни технолошки ланац 

производње у асфалтним базамa 

Теорија: 
• Справљање асфалтне мешавине. 

Транспортовање и уграђивање асфалтне 
мешавине. Стандарди. 

• Постројење за производњу асфалтних 
мешавина (асфалтне базе). 

• Технолошки ланац производње. 
• Транспорт и уграђивање асфалтне 

мешавине. 

Пројектовање 
асфалтне 
мешавине 

• Стицање знања о 
значају пројектовања 
асфалтне мешавине на 
особине асфалта; 

• Стицање знања о 
начину пројектовања 
асфалтне мешавине 

• Оспособљавање за 
пројектовање извођење 
опита за одређивање 
механичких особина 
бетона 

• објасни утицај агрегатне мешавине на 
квалитет асфалта; 

• наведе поступак одређивања погодне 
гранулометријске мешавине у односу 
на пројектовани квалитет асфалта; 

• објасни очекиване особине асфалтне 
мешавине у односу на положај 
гранулометријске криве у односу на  

''угледне'' криве; 
• објасни начине и поступак 

испитивања квалитета агрегата за 
справљање асфалтне мешавине; 

 

Теорија: 
• Гранулометрија. Гранулометријска анализа. 

Гранулометријска крива. Гранични појас. 
• Утицај на асфалтну мешавину. 
• Графички приказ гранулометријске криве. 
• Пројектовање гранулометријске криве 

асфалтне мешавине на основу просејавања 
појединих фракција. 

• Испитивање квалитета агрегата за асфалтне 
мешавине 

• Гранулометријски 
састав; 

• Изглед зрна агрегата; 
• Облик зрна; 
• Обавијеност зрна 

• пројектује ассфалтну мешавину према 
захтеваним својствима асфалта; 

• анализира асфалтну мешавину у 
односу на ''угледне'' криве и по 
потреби изврши корекције; 

Вежбе: 
• Испитивање агрегата.  

− Облик зрна.  
− Еквивалент песка.  
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• изврши конкретна испитивања 
агрегата за асфалт; 

• евидентира резултате испитивања; 
• анализира добијене резултате и 

одреди тражене особине агрегата за 
асфалт 

− Запреминска маса.  
− Садржај финих честица. 
−  Утицај воде. 

 

Контрола 
квалитета 
асфалтне 
мешавине 

• Стицање знања о 
важности и начину 
контроле квалитета 
асфалтне мешавине 

• Оспособљавање за 
извођење опита за 
испитивање квалитета 
асфалтне мешавине 

• дефинише радну мешавину агрегата; 
• објасни начин справљања радне 

мешавине; 
• објасни значај контроле квалитета 

асфалтне мешавине, 
• наведе врсте испитивања асфалтне 

мешавине; 
• објасни начин испитивања асфалтне 

мешавине 
• објасни поступак утврђивања 

тражених особина 

Теорија: 
• Радна мешавина.  

− Прорачун елемената радне мешавине 
на основу претходне мешавине. 

• Контрола квалитета  
− Одређивање оптималне количине 

битумена; 
− Квалитет произведене мешавине 

произведене мешавине, 
− Квалитет изведених слојева 

• изврши испитивања маршаловим 
тестом; 

• изради прорачун елемената радне 
мешавине 

• анализираа добијене резултате 
Маршал тестом и дефинише 
конкретне закључке. 

Вежбе: 
• Испитивање Маршал тестом. Анализа 

резултата. Дефинисање закључака. 
• Израда прорачуна елемената радне 

мешавине. Анализа резултата. Дефинисање 
закључака. 

 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА : 

1. Математика 
2. Хемија 
3. Физика  
4. Грађевински материјали 
5. Грађевинске конструкције 
6. Армиранобетонске конструкције 
7. Технологија грађевинских радова 
8. Саобраћајнице 
9. Предузетништво 
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МЕХАНИКА ТЛА И ФУНДИРАЊЕ 
 

1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА –  ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 
 

РАЗРЕД 
НАСТАВА 

УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

III 34 34 0 30 98 

IV 31 31 0 0 62 
 

2. ЦИЉЕВИ УЧЕЊА 
 

− Упознавање врста и својстава грађевинског тла; 
− Упознавање начина и поступака за обављање испитивања тла; 
− Овладавање употребом алата, прибора и апаратура ради оспособљавања ученика за правилну употребу инструмената, њихово чување и одржавање; 
− Стицање способности за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема; 
− Развијање компетенције за извођење једноставних истраживања; 
− Упознавање са значајем и начином стабилизације тла 
− Стицање знања о темељима, потпорним конструкцијама и њиховој улози и значају у конструкцији 
− Овладавање вештином прорачунавања темеља и потпорних конструкција 
− Стицање знања о шиповима и њиховој улози и значају у конструкцији 
− Развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу; 
− Развијање способности за примену знања из механике тла 
− Развијање правилног односа према личној здравственој заштити на радном месту и терену; 
− Развијање правилног односа према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 
− Развијање радних навика, одговорности и способности за примену стечених знања.  
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3. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ИУПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
Разред: трећи 

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
• ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  ПО 
ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА ДИДАТИЧКО-
МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРОГРАМА 

Физичко-
механичке 
карактеристике 
тла 

• Упознавање са 
основним особинама 
тла као грађевинског 
материјала 

• Упознавање са 
врстама и потребном 
опремом и апаратима 
за испитивање 
физичких особина тла 

• Оспособљавање за 
извођење 
једноставнијих 
лабораторијских 
опита 

• наведе врсте тла према пореклу и 
начину постанка; 

• објасни поделу тла према својствима 
значајним за грађевинарство, 

• наведе општу класификацију тла; 
• дефинише физичко–механичке 

особине тла (састав тла, специфична 
тежина, запреминска тежина...); 

• наведе врсте прибора и помоћних 
инструмената који се користе у 
лабораторијама при испитивању тла; 

• објасни начин евидентирања 
резултата испитивања; 

• наведе мере заштите на раду у 
лабораторији. 

Теорија: 
• Предмет и подела механике тла 
• Геолошки услови постанка тла 

− Процеси у тлу 
− Минералошки састав тла 
− Структура тла 

• Физичке особине честица тла 
− Густоћа честица тла 
− Гранулометријски састав                  

• Индексни показатељи 
− Индекс релативне густоће 
− Границе пластичних стања    

• Идентификација и класификација тла 
− Идентификација крупнозрног тла  
− Идентификација ситнозрног тла  
− Класификација тла 

• Вода у тлу 
− Појавност воде у тлу и 

капиларност  
− Течење воде у тлу 
− Бубрење тла 
− Смрзавање тла  

• Лабораторијска испитивања 

• На уводном часу ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања/ обавезом ученика да  у 
току наставе редовно формирају 
радну свеску 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• теоријска настава (34 час) 
• вежбе(34 часа) 
• блок(30 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две  групе 
приликом реализације: 
• вежби 
 
Методе рада: 
• комбиновани 
 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава и рачунске вежбе 
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 • припреми узорке за лабораторијске 
анализе; 

• изабере потребан прибор и опрему за 
извођење анализа; 

• изведе потребне анализе за 
одређивање испитиваних особина; 

• евидентира резултате мерења; 
• рачунски обради резултате мерења; 
• одреди испитивану карактеристику 

тла; 
• очисти прибора после употребе; 
• одржава опрему и прибор; 
• примењује мере заштите нараду у 

лабораторији 

Вежбе: 
• Припремање узорака за лабораторијске 

анализе;  
• Одређивање садржине воде у тлу; 
• Одређивање специфичне тежине; 
• Одређивање запреминске тежине тла:  
• Одређивање гранулометријског састава 

тла: сејањем, хидророметрисањем и 
комбиновано методом; 

• Одређивање граница конзистенције тла; 
• Одређивање оптималне влажности и 

максималне збијености тла по методи 
стандардног и модификованог 
Прокторовог опита; 

• Одређивање висине капиларног пењања 
и коефицијента пропустљивости тла;  

• Одржавање лабораторијске опремe 

се реализују у учионици или 
кабинету 

• Лабораторијске вежбе се одржвају у 
опремљеним лаборатојама 
(школској, предузећа, института, 
завода) 

• Блок настава се одржава у 
предузећима, терену, институтима, 
заводима, премашколском 
распореду 

 
Препоруке за реализацију наставе 
• Активна настава; 
• Демонстрационе вежбе; 
• Групни рад; 
• Индивидуални рад. 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
• Праћење остварености исхода 
• Тестове знања 
• Активност на часу 
• Усмено испитивање 
• Праћење рада у лабораторији, 
 
Оквирни број часова по темама 
• Физичко-механичке карактеристике 

тла 20  
• Геотехнички истражни радови14 
• Уградња земљаних материјала 14 
• Напрезање и деформације у тлу 20 
• Блок настава    30 

Геотехнички 
истражни 
радови 

• Развијање знања о 
значају и начину 
извођења теренских 
истражних радова 

• Оспособљавање за 
извођење 
једноставнијих 
теренских опита 

• објасни значај извођења 
геотехничких истражних радова; 

• наведе релевантне техничке 
нормативе који се односе на ове 
радове; 

• објасни различите методе истражних 
радова; 

• наведе мере заштите на раду које се 
примењују у лабораторији и на 
терену; 

• објасни врсте и начин вађења, 
паковања,  транспорта и чувања 
узорака; 

• наведе елементе извештаја о 
геомеханичким испитивањима;  

 

Теорија 
• Циљ, сврха и планирањe гeотeхничких 

истражних радова 
• Мeтодe истражних радова 

− Истраживања са површине терена 
− Дубинска истраживања: 

• Истражна бушења 
• Узимањe узорака  

− Врстe, катeгориje и класe узорака  
− Порeмeћeни узорци  
− Нeпорeмeћeни узорци 
− Разврставање, паковање, транспорт 

и чување узоракатла 
• Тeрeнски опити (опити ,,in situ,,) 

− Стандардни пeнeтрациони опит  
− Статички пeнeтациони опит 
− Опит крилном сондом 
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• Приказ рeзултата гeотeхничких 
испитивања 

• изведе стандардни пенетрациони 
опит; 

• изведе статички пeнeтациони опит 
(ЦПТ); 

• изведе опит крилном сондом; 
• евидентира добијене резултате; 
• графички и нумерички прикаже 

резултате изведених опита; 
• примењује мера заштите на раду 

Вежбе 
• Стандардни пeнeтрациони опит (СПТ)  
• Статички пeнeтациони опит (ЦПТ) 
• Опит крилном сондом 
 

Уградња 
земљаних 
материјала 

• Стицање знања о 
значају уградње тла и 
начинима контроле 
квалитета уграђеног 
тла 

• Оспособљавање за 
извођење теренских 
опита 

• објасни разлоге збијања тла; 
• објасни када је потребно извршити 

додатно збијање тла; 
• наведе  врсте и особине материјала 

који се користе при насипању нових 
слојева; 

• објасни начине извођења 
лабораторијских контрола 
збијености тла; 

• наведе алат и опрему потребну за 
извођење лабораторијских 
испитивања; 

• објасни начине извођења теренских 
испитивања збијености тла; 

• наведе алат и опрему потребну за 
извођење тренских испитивања; 

• објасни начин коришћења резултата 
испитивања збијености тла 

Теорија 
• Уградња земљаних материјала; 
• Лабораторијско мерење уградљивости и 

збијености материјала 
− Прокторов оглед 

o Одређивање 
калифорнијског 
индекса носивости 
(ЦБР) 

• Уградња и контрола уградње тла 
−  Пробно поље 
−  Мерење густоће (збијености тла) 

тла на терену 
o Мерење густоће тла 

помоћу калибрираног 
пијеска 

o Мерење густоће тла 
помоћу ЦБР уређаја 

o Оглед кружном 
плочом 

• Кориштење резултата Прокторовог 
огледа и теренских испитивања 
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• изведе Прокторов оглед; 
• одреди Калифорнијски индекс 

носивости на основу података 
добијених Прокторовим огледом 

• изведе контролу збијености тла 
кружном плочом; 

• изведе контролу збијености тла CBR 
уређајем 

• изведе контролу збијености тла 
калибрираним песком; 

• изведе контролу збијености тла 
водом (балоном) 

• анализира добијене резултате  и 
одреди техничке услове за 
уграђивање земљаних материјала 

Вежбе 
• Прокторов оглед 
• Одређивање калифорнијског индекса 

носивости (CBR) 
• Мерење густоће тла помоћу 

калибрираног песка 
• Мерење густоће тла помоћу ЦБР уређаја 
• Оглед кружном плочом 
 

Напрезање и 
деформације у 
тлу 

• Стицање знања о 
чврстоћи тла и 
њеном значају за 
извођење 
конструкција; 

• Оспособљавање за 
извођење 
лабораторијских 
опите за одређивање 
чврстоће тла и 
анализе добијених 
резултата 

• доведе у везу чврстоћу тла, 
стишљивост и слегање тла; 

• наведе врсте слегања и њихов утицај 
на стабилност конструкција; 

• дефинише чврстоћу тла и врсте 
чврстоћа; 

Теорија 
• Деформабилност и чврстоћа тла. 
• Напрезања и деформације. Модели 

понашања тла 
• Стишљивост тла 
• Едометарски опит 

− Једнодимензионално деформисање 
тла ОЦР.  

− Нормално консолидована, 
преконсолидованаи 
неконсолидована тла. 

• Слегање хоризонтално услојеног тла 
усед једноликог оптерећења 

• Тренутно слегање, примарна 
консолидација, секундарна 
консолидација. 

•  Смичућа чврстоћа тла 
• Лабораторијско одређивање смичуће 

чврстоће тла 
− Опит директног смицања тла 
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− Опит триаксијалне компресије 
• Графичко приказивање резултата 

мерења 
• изведе едометарски оглед; 
• изврши опите за испитивање 

чврстоће на смицање 
• евидентира резултате мерења; 
• анализира и графички прикаже 

резултате мерења; 
• срачуна потребне параметре на 

основу анализе мерења. 
 

вежбе 
• Одређивање стишљивости тла 

(едометарски опит); 
• Опит директног смицања тла 
• Опит триаксијалне компресије 
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Разред: четврти 
 

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
• ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  ПО 
ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА ДИДАТИЧКО-
МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРОГРАМА 

Стабилизација 
тла 

• Стицање знања о 
значају и начинима 
стабилизације 
грађевинског тла 

• објасни разлоге стабилизације 
тла; 

• наведе методе и технике за 
стабилизацију тала; 

• објасни начине побољшања у 
односу на изабрану методу 

Теорија 
• Стабилизација тла –основни појмови; 
• Методе и технике за побољшање 

својстава тла; 
−  Механичко побољшање 

o Технике плитког збијања 
o Технике дубоког збијања 
o Хидромеханичко збијање 

− Хидрауличко побољшање 
o Површинско одводњавање 
o Дренажа 

− Физичко и хемијско побољшање 
o Стабилизација уз употребу 

смеса 
o Ињектирање 
o Технике смрзавања 

− Побољшање употребом додатака 
o Армирано тло 
o Употреба геосинтетика 

• На уводном часу ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима оцењивања/ 
обавезом ученика да  у току наставе редовно 
формирају радну свеску 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
• теоријска настава (31 час) 
• вежбе (31 час) 

 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две  групе приликом 
реализације: 
• вежби 

 
Методе рада: 
• комбиновани 

Место реализације наставе 
• Теоријска настава и рачунске вежбе се 

реализују у учионици или кабинету 
 
Препоруке за реализацију наставе 

• Графичке вежбе се 
реализују са потребним 
теоретским објашњењима 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити 

Плитки темељи • Стицање знања о 
темељима и њиховој 
улози и значају у 
конструкцији 

• Овладавање 
вештином 
прорачунавања АБ 
темења самаца и 
тракастих темеља 

• објасни улогу темеља у 
конструкцији; 

• објасни начин преношења 
оптерећења у конструкцији; 

• наведе машине и средства која 
се користе при извођењу 
фундирања; 

• објасни начин избора дубине 
фундирања темеља; 

• објасни избор темеља у односу 
на различите параметре; 

Теорија 
• Појам фундирања 
• Дозвољено оптерећење тла; 
• Врсте темеља; 
• Средства за фундирање (машине и 

алати); 
• Избор дубине фундирања 

− Опасност од мраза 
− Састав и својства тла 
− Хидрогеолошки услови  
− Осетљивост тла на промену 
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• објасни начин обликовања 
темеља, одређивање димензија; 

• објасни начине армирања 
појединих врста темеља 

услова 
− Дубина фундирања суседних 

објеката 
− Постојеће комуникације и 

препреке 
− Величина и природа оптерећења 
− Намена објекта 
− Дубина ерозије речног дна 

• Плитко фундирање 
− Особине и врсте плитког 

фундирања 
o Масивни темељи 
o Тракасти темељи 
o Темељи самци 
o Темељни носачи 

(контрагреде) 
o Темелни роштиљи 
o Темељне плоче 

• Грађење плитког темеља 

кроз: 
• Писмену проверу 
• Усмену проверу 
• Графичке вежбе  
• Писмене задатке 

 
Оквирни број часова по темама 
• Стабилизација тла 8  
• Темељи 14  
• Стабилност косина     12  
• Потпорнеконструкције14 
• Шипови                         7 
• Грађевинске јаме, прибоји и загати      7 

• одреди облик и димензије 
темеља самаца и темељних 
трака; 

• израчуна потребну арматуру за 
темеље самце и тракасте 
темеље; 

• нацрта план оплате и план 
арматуре за  

•  темеље самце и тракасте 
темеље; 

• изради спецификацију арматуре 
за срачунате темеље 

Графичке вежбе 
• Димензионисање АБ темеља самаца 
• Димензионисање АБ тракастих темеља 
 

Стабилност 
косина 

• Стицање знања о 
узроцима појаве 
клизишта и методама 
за њену 

• објасни разлоге настајања 
клизишта; 

• наведе узроке који доводе до 
појаве клизишта  и начине 

Теорија 
• Косине и настанак клизишта: 
• Узроци који доводе до поремећаја 

стабилности косина 
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стабилизацију 
• Овладавање 

вештином прорачуна 
стабилности косина 

санације клизишта; 
• наведе кораке и параметре 

провере стабилности косина; 
• објасни начине санације 

клизишта 

• Утицај воде на појаву клизишта 
• Провера стабилности косина 

− Кораци при провери стабилности 
− Методе прорачуна  

o Кружне клизне плоче-
графичка метода 
o Кружне клизне плоче-
аналитичка метода 

• Стабилизација клизишта 
− Начини санације клизишта 

• изврши проверу стабилности 
потпорног зида Кулмановом 
методом 

графичка вежба 
• Прорачун стабилности потпорног зида 

Кулмановим поступком 
Потпорне 
конструкције 

• Стицање знања о 
ваћности израде 
потпорних 
конструкција у 
зависности 

• Овладавање 
вештином прорачуна 
стабилности 
потпорних 
конструкција 

• дефинише улогу и значај 
потпорних конструкција ; 

• објасни начин употребе 
одређених потпорних 
конструкција 

• објасни начине побољшања у 
односу на изабрану методу 

Теорија 
• Дефиниција, врста и значај потпорних 

конструкција 
• Подела потпорних конструкција 

− гравитационе потпорне 
конструкције 

− анкерне потпорне конструкције 
• Провера стабилности потпорних 

зидова 
− Теоријска основа прорачуна 
− Методе прорачуна  

• Одводњавање и засипање залеђа 
гравитационих зидова 
− Израда дренаже 
− Одводњавање површинских вода 
− Засипање залеђа 
− Чеоно засипање и заштита 

• изврши проверу стабилности 
потпорног зида Кулмановом 
методом 

Графичка вежба 
• Прорачун стабилности потпорног зида 

Кулмановим поступком 
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Шипови • Стицање знања о 
улози, врсти и начину 
израде шипова; 

• Овладавање 
вештином распореда 
шипова на темељу 
шипови; 

 

• објасни у којим случајевима се 
користе шипови; 

• објасни критеријуме за пиоделу 
шипова; 

• наведе основне делове шипова; 
• објасни начин извођења шипова 

и опише технолошки поступак; 
• објасни начине прорачуна 

носивости шипова 

Теорија 
• Увод 
• Врсте шипова 

− Према начину преношења 
оптерећења 

− Према материјалу за израду 
шипова 

− Према начину извођења 
• Избор одговарајуће технологије 

извођења шипова  
• Шипови у групи 

− Однос појединачног шипа и 
групе шипова 

− Оправданост темељења на 
шиповима за различите врсте тла 

• Начин прорачуна носивости шипова 
− На основу искуства 
− На основу геомеханичких 

особина тла 
− На основу динамичких поступака 
− На основу резултата опита 

статичке и динамичке 
пенетрације 

− На основу пробног оптерећења 
• одреди потребан број и 

распоред шипова на темељу; 
• графички прикаже распоред 

шипова на темељу 

Графичка вежба 
• Одређивање потребног броја и 

распореда шипова 
 

Грађевинске 
јаме, прибоји, 
загати 

• Стицање знања о 
врстама и начинима 
заштите темељних 
јама 

• наведе врсте јама према месту 
извођења и дубини ископа; 

• објасни различите начине 
заштите бочних страна 
грађевинских јама; 

• објасни значај и начин црпљења 
воде из грађевинских јама 

Теорија 
• Грађевинске јаме 

− јаме за плитке темеље без 
разупирања 

− дубље грађевинске јаме 
• Методе заштите бочних страна ископа 
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грађевинске јаме 
− Темељна јама без заштите 

бочних страна ископа 
− Заштита бочних страна темељне 

јаме после ископа 
− Заштита бочних страна темељне 

јаме током ископа 
− Заштита бочних страна темељне 

јаме претходно у тло побијеним 
заштитним зидовима 

− Заштита бочних страна темељне 
јаме претходно у тлу 
избетонираним заштитним 
зидовима 

• Заштитни пилони 
• Црпљење воде из грађевинских јама 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

1. Математика 
2. Физика 
3. Нацртна геометрија и техничко цртање 
4. Грађевински материјали 
5. Грађевинске конструкције 
6. Армиранобетонске конструкције 
7. Статика и отпорност материјала 
8. Саобраћајнице 
9. Металне и дрвене конструкције; 
10. Технологија грађевинских радова 
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АРМИРАНОБЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 
 
  

1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА –  ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 
 
 

РАЗРЕД 
НАСТАВА 

УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

III 34 34 0 0 68 

IV 31 62 0 0 93 
 

2.  ЦИЉЕВИ УЧЕЊА 
 

− Развијање свести о значају бетона и армирано- бетонских конструкција у грађевинарству 
− Овладавање вештином прорачунавања потребне арматуре  за конструктивне армирано -бетонске елементе  
− Оспособљавање ученика да  разрађују детаље арматуре и цртају планове арматуре 
− Развијање способности за израду спецификације арматуре за конструктивне армирано- бетонске елементе 
− Стицање способности за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема 
− Оспособљавање ученика за практичну примену усвојених знања 
− Развијање способности, вештине и ставова корисних у послу и свакодневном животу 
− Оспособљавање ученика на практичну примену усвојених знања 
− Развијање логичког мишљења и закључивања, као и систематичности, уредности и прецизности у раду 
− Осамостаљивање ученика у раду и упућивање на коришћење стручне литературе 
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3. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ИУПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
 
Разред:       трећи 

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
• ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик 
ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ  ПО ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE 
ПРОГРАМА 

Основе прорачуна 
армирано-
бетонских 
конструкција 
 
 

• Развијање  знања о значају бетона и 
армирано- бетонских конструкција 
у грађевинарству  

• Оспособљавање за прорачун 
једноставнијих АБ консртуктивних 
елемената 

 
• наведе врсте 

оптерећења која делују 
или могу да делују на 
конструкцију 

• објасни појам 
димензионисања 
попречних пресека АБ 
елемената 

• дефинише појам 
граничног стања 
конструкције  

• објасни основне 
поставке прорачуна АБ 
конструкција према 
теорији граничних 
стања 

Теорија: 
• Механичка својства бетона 

и челика 
• Заштитни слој бетона 
• Димензионисање  АБ 

конструкција, појам 
• Основе прорачуна 

армирано-бетонских 
конструкција 

• Прорачун АБ елемената 
према граничним стањима 

• Парцијални коефицијенти 
сигурности 

 

•   На уводном часу 
ученике упознати са 
циљевима и исходима 
наставе / учења, планом 
рада и начинима 
оцењивања/ обавезом 
ученика да  у току 
наставе редовно 
формирају радну свеску 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
• теоријска настава (34 

час) 
• вежбе(34 часа) 

 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две  
групе приликом 
реализације: 
• вежби 

 
Методе рада: 
• комбиновани 

 
Место реализације 

• примењује принципе 
обликовања и рачунања 
дужине арматуре 

• примени одговарајуће 
парцијалне 
коефицијенте 
сигурности 

• израчуна гранично 
оптерећење 
 

Вежбе: 
• Обликовање, сидрење и 

преклапање арматуре 
• Гранично оптерећење 
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Армиранобетонски 
стубови 
 

• Овладавање вештином прорачуна 
потребне арматуре за АБ стуб 

• Оспособљавање за разраду детаља 
арматуре и цртање планова и 
спецификације армаруре  за АБ 
стубове 

 
• дефинише појам 

извијања  
• димензионише 

армиранобетонске 
стубове различитог 
попречног  пресека 

• распореди арматуру у 
попречном пресеку 
стуба 

 

Теорија: 
• Појам извијања, дужина 

извијања 
• Центрично притиснути АБ 

стубови  
• Прорачун центрично 

притиснутих стубова без 
утицаја извијања 

• Aрмирање стубова  
• План и извод арматуре 

стубова 

наставе: 
• кабинет 

 
Препоруке за реализацију 
наставе 
• Излагање подржати 

цртежом на табли или 
користећи пројекције  
са видео бим пројектора   

• Користити макете и 
моделе конструктивних 
елемената и арматурних 
склопова 

• На часовима вежби 
предвидети 
индивидуалну израду 
графичких вежби  за 
сваки појединачни 
конструктивни елемент 

• Обим, садржај и време 
реализације сваке вежбе 
треба планирати тако да 
ученици могу да реше 
постављене задатке, да 
их прорачунају и 
графички обраде у 
школи уз помоћ 
наставника. 

• У току израде 
графичких вежби 
ученике  упућивати у 

 
• црта планове арматуре 

за стубове 
• израђује спецификацију 

арматуре за стубове 
(извод и предмер) 

 

Вежбе: 
• Димензионисање АБ 

стубова 
• Израда плана и извода 

арматуре за стубове 
различитих попречних 
пресека 

Армиранобетонске 
греде правоугаоног 
попречног пресека 

• Оспособљавање за разраду  детаља 
арматуре и цртање планове и 
спецификације арматуре за  
армиранобетонске греде 
правоугаоног пресека 

 
• димензионише 

армирано бетонске 
греде правоугаоног 
пресека  

• (проста греда, конзолна 
греда, греда са 
препустом) 

• правилно распореди 
арматуру у попречном 
пресеку греде 

• израчуна статичку 
висину греде 

Теорија: 
• Прорачун греда 

правоугаоног пресека 
оптерећених  на савијање  

• (проста греда,  конзолна 
греда) 

• Армирање гредних носача, 
распоред арматуре у 
попречном пресеку  

• Покривање носача 
арматуром према линији 
затежућих сила  

• План и извод арматуре 
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• црта планове арматуре 

за греде правоугаоног 
пресека 

• израђује спецификацију 
арматуре за греде 
(извод и предмер) 

• примењује принципе 
обликовања и рачунања 
дужине арматуре 

 

Вежбе: 
• Димензионисање, план и 

извод арматуре просте греде 
правоугаоног пресека  

• Димензионисање, план и 
извод арматуре конзолне 
греде правоугаоног пресека 

• Димрнзионисање, план и 
извод арматуре греде са 
препустима правоугаоног 
пресека 

начине  коришћења 
стручне литературе, 
прописа, таблица, 
готових прорачуна, 
интернета 

• Задаци који се 
разрађују на вежбама 
треба да буду примери 
из праксе 

Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
• Усмене провере 
• Писане провере 
• Активност на часу  
• Самосталне графичке 

вежбе 
Оквирна препорука броја 
часова по темама: 
• Основе прорачуна 

армирано-   бетонских 
конструкција 10 часова 

• АБ стубови  26 часова 
• АБ греде правоугаоног 

пресека 32 часа 
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Разред:       четврти 

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
• ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће 
бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ  ПО 
ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE 
ПРОГРАМА 

Армиранобетонске 
греде - прорачун 
према 
трансверзалним 
силама 

• Овладавање вештином прорачуна 
арматуре за пријем главних напона 
затезања 

• Оспособљавање за разраду детаља 
арматуре и цртање планова и 
спецификације армаруре  за пријем 
главних напона затезања 

 
• објасни утицај 

трансверзалних сила на 
гредне носаче 

• објасни принцип 
срачунавања номиналног 
смичућег  напона 

• упореди са рачунском 
чврстоћом при смицању 

• разликује услове граничне 
носивости при смицању  

• одреди арматуру за пријем 
главних напона затезања 

Теорија: 
• Прорачун гредних носача 

правоугаоног пресека за 
грaничнe утицaje 
трансверзалних сила  

• Арматура за пријем 
главних напона затезања 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•   На уводном часу 
ученике упознати са 
циљевима и исходима 
наставе / учења, 
планом рада и 
начинима оцењивања/ 
обавезом ученика да  
у току наставе 
редовно формирају 
радну свеску 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
• теоријска настава (31 

час) 
• вежбе(63 часа) 

 
Подела одељења на 
групе 
Одељење се дели на две  
групе приликом 
реализације: 
• вежби 

 
Методе рада: 
• комбиновани 

Место реализације 
наставе: 
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• одреди и распореди 

арматуру за пријем главних 
напона затезања 

• црта планове арматуре за 
греде правоугаоног пресека 

• израђује спецификацију 
арматуре за греде (извод и 
предмер) 

• примењује принципе 
обликовања и рачунања 
дужине арматуре 

Вежбе: 
• Димензионисање, план и 

извод арматуре просте  
греде правоугаоног  
пресека 

• са са утицајем 
трансверзалних сила    

• Димензионисање, план и 
извод арматуре  греде са 
препустима  правоугаоног 
пресека, са утицајем 
трансверзалних сила 

• кабинет 
 
Препоруке за 
реализацију наставе 
• Излагање подржати 

цртежом на табли или 
користећи пројекције  
са видео бим 
пројектора   

• Користити макете и 
моделе 
конструктивних 
елемената и 
арматурних склопова 

• На часовима вежби 
предвидети 
индивидуалну израду 
графичких вежби  за 
сваки појединачни 
конструктивни 
елемент 

• Обим, садржај и 
време реализације 
сваке вежбе треба 
планирати тако да 
ученици могу да реше 
постављене задатке, 
да их прорачунају и 
графички обраде у 
школи уз помоћ 
наставника. 

• У току израде 
графичких вежби 
ученике  упућивати у 
начине  коришћења 

Армиранобетонске 
греде Т пресека  
 

• Овладавање вештином прорачуна 
потребне арматуре за АБ стуб 

• Оспособљавање за разраду детаља 
арматуре и цртање планова и 
спецификације армаруре  за АБ 
стубове 

 
• дефинише носаче Т пресека 
• објасни принципе 

димензионсања 
армиранобетонске греде  Т 
пресека (проста греда, греда 
са препустима) 

• наведе правила 
распоређивања арматуре у 
попречном пресеку греде 

• објасни правила при изради 
плана арматуре гредеТ 
пресека 

• објасни елементе 
спецификације арматуре и 
њиховог графичког 
приказивања 

Теорија: 
• Нoсачи Т пресека 
• Армиранобетонске греде 

Т пресека оптерећене на 
савијање силама (проста 
греда, конзолна греда, 
греда са препустима) 

• димензионише греде Т 
пресека 

•  распореди арматуру у 
попречном пресеку греде 

• црта планове арматуре за 
гредеТ пресека 

Вежбе: 
• Димензионисање, план и 

извод арматуре просте 
греде Т пресека  

• Димензионисање, план и 
извод арматуре греде  са 
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• израђује спецификацију 
арматуре за греде Т пресека 
(извод и пред 

• ер) 

препустима Т пресека  стручне литературе, 
прописа, таблица, 
готових прорачуна, 
интернета 

• Задаци који се 
разрађују на вежбама 
треба да буду 
примери из праксе 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
• Усмене провере 
• Писане провере 
• Активност на часу  
• Самосталне графичке 

вежбе 
 
Оквирна препорука 
броја часова по темама: 
• АБ  греде 

правоугаоног пресека 
30часoва 

• АБ греде Т пресека 20 
часова 

• Армирано бетонске 
плоче  31 час 

• Прорачун  мањег  
једнопородичног 
објекта 12 часова 

Армиранобетонске 
плоче 

• Оспособљавање за разраду  детаља 
арматуре и цртање планова  и 
спецификације арматуре за  
армиранобетонске плоче са 
главном арматуром у једном 
правцу 

 
• димензионише армирано 

бетонске плоче са главном 
арматуром у једном правцу 

• распореди арматуру у  
• попречном пресеку плоче 

са главном арматуром у 
једном правцу 

• примењује принципе 
покривања носача 
арматуром према линији 
затежућих сила 

 
 

Теорија: 
• Армиранобетонске плоче 
• Армирање плоча 
• Прорачун 

армиранобетонских плоча 
са главном арматуром у 
једном правцу 

-  слободно ослоњена плоча, 
-  конзолна плоча,  
- плоча са препустима 
• Покривање носача 

арматуром према линији 
затежућих сила  

• План и извод арматуре 
 
• црта планове арматуре за 

плоче са главном 
арматуром у једном 
правцу(плоча система 
просте греде, конзолне 
греде и плоча са 
препустима) 

• израђује спецификацију 
арматуре за плоче са 
главном арматуром у 
једном правцу (извод и 
предмер) 

Вежбе: 
• Димензионисање, план и 

извод  арматуре слободно 
ослоњене плоче 

• Димензионисање, план и 
извод арматуре  конзолне 
плоче константне или 
променљиве дебљине 

• Димензионисање, план и 
извод арматуре плоче са 
препустима 
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Прорачун  мањег 
једнопородичног 
објекта 

• Оспособљавање ученика да 
обједињује поједине конструктивне 
елементе у целину објекта 

 

• објасни принципе 
позиционирања АБ 
конструктивних елемената 

• препознаје припадајуће 
оптерећење позиције  

• примени одговарајуће  
коефицијенте за 
одређивање статичких 
утицаја елемената 
конструкције 

Теорија: 
• Конструктивни елементи 

АБ зграда 
• Анализа оптерећења 
• Одређивање статичких 

утицаја 

• димензионише, црта 
плановеи   израђује 
спецификацију арматуре 
појединих конструктивних 
елемената (плочa, гредa, 
стуб )на примеру мањег 
породичног  објекта 

• примењује важеће прописе 
истандарде за бетон и 
армирани бетон 

Вежбе: 
• Димензионисање, израда 

плана и спецификације 
арматуре конструктивних 
елемената (плоча, греда, 
стуб) на примеру мањег 
породичног објекта 

 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА : 

1. Статика и отпорност материјала 
2. Грађевински материјали 
3. Испитивање материјала и конструкција 
4. Грађевинске конструкције 
5. Технологија грађевинских радова 
6. Нацртна геометрија са техничким цртањем 
7. Апликативни рачунарски програми 

 
  



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018/19. – 2021/22.  -  Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд 

479 
 

 
МЕТАЛНЕ И ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 
 
 

1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА –  ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 
 

РАЗРЕД 
НАСТАВА 

УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

IV 31 31 0 0 62 
 

2. ЦИЉЕВИ УЧЕЊА 
 

− Упознавање са карактеристикама грађења у челику; 
− Стицање потребних знања из основа пројектовања челичних конструкција; 
− Оспособљавање за разраду пројеката; 
− Оспособљавање за обављање разних послова и задатака у грађењу челичних конструкција; 
− Стицање знања о спојним средствима за челичне конструкције; 
− Оспособљавње за израду радиониичких цртежа; 
− Упознавање са начинима заштите и одржавања челиче конструкције; 
− Упознавање са елементиима конструкције челичне индустријске хале; 
− Стицање знања о конструктивним системима; 
− Стицање знања о дрвету као грађевинском материјалу; 
− Стицање знања о спојним средствима за дрвене конструкције; 
− Упознавање са савременим облицима конструкција од масивног дрвета; 
− Стицање знања о ламелираном лепљеном дрвету; 
− Упознавање са конструктивниим системима у лепљеном ламелираном дрвету; 
− Упознавање за начинима одржавања дрвених конструкција; 
− Развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу; 
− Развијање правилног односа према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 
− Развијање радних навика, одговорности и способности за примену стечених знања. 
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3. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ИУПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
 

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
• ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик 
ће бити у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ  ТЕМЕМА 

УПУТСТВО ЗА 
ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE 
ПРОГРАМА 

Монтажне 
металне 
конструкције 

• Стицање основног знања о 
металним конструкцијама; 

 
• Оспособљавање за разраду детаља 

веза и наставака елемената 
конструкције на основу статичког 
прорачуна; 

 

• разликује врсте 
металних конструкција, 

• разликује челичне 
профиле, 

• разликује врсте спојних 
средстава, 

• наведе ознаке челичних 
профила и спојних 
средстава који се 
користе код металних 
конструкција, 

• дефинише правилан 
распоред вијака у вези; 

 

Теорија: 
• Металне конструкције у 

грађевинарству 
• Техничке карактеристике 

металних конструкција у 
високоградњи 

• Механичке и физичке 
карактеристике челика 

• Механичка спојна средства, 
начин обележавања и правила 
извођења 

• Заварени спојеви и везе 
• Настављање челичних 

елемената 

• На уводном часу ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања 

Реализација наставе: 
• теорија (31час) 
• вежбе (31 час) 

Методе рада: 
• Монолошка, дијалошка 
• Демонстрација 
• Дискусија 

Подела одељења на групе 
• Одељење седели на 2 

групе приликом 
реализације вежби 

Место реализације наставе 
• кабинет 
• учионица 

Препоруке за реализацију 
наставе 
• Приказати угледне 

примере. 
• Служити се детаљима веза 

и техничким цртежима 
изведених објеката  

• Излагање подржати 

• нацрта метални профил, 
• разради монтажни 

наставак затегнутог 
штапа према статичком 
прорачуну, 

• разради монтажни 
наставак притиснутог 
штапа према статичком 
прорачуну, 

• разради везу чворног 
лима и штапова у 
завареној и вијчаној 
изради, 

 

Вежбе: 
• Метални профили(I,U,L ),Р 1:2 
• Склопни цртеж везе два лима 

помоћу вијака Р 1:10 
• Разрада монтажног наставка 

центрично затегнуте ламеле 
завртњевима. За дати цртеж 
нацртати радионички цртеж у 
три пројекције. 

• Разрада монтажног наставка 
центрично затегнуте ламеле 
заваривањем. За дати цртеж 
нацртати радионички цртеж у 
три пројекције Р 1:10. 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018/19. – 2021/22.  -  Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд 

481 
 

• Разрада центрично 
притиснутог елемента (стуб 
или штап решетке)Р 1:10 

цртежом на табли или 
користећи пројекције  са 
видео бим пројектора  или 
графоскопа.  

• Користити посете 
градилиштима за 
упознавање ученика са 
практичним извођењем 
конструктивних  
елемената 

• Усмерити ученике на 
кориштење стручне 
литературе, каталога, 
интернета. 

• Посебну пажњу треба 
посветити графичким 
вежбама и оспособљавању 
ученика за разраду 
пројектне документације 
(радионичка 
документација и 
документација за монтажу 
елемената конструкције) и 
самостално обављање 
одговарајућих послова из 
ове области у радионици 
или на градилишту. 
Ученици треба да овладају 
разрадом веза и израдом 
спецификације 
материјала.  

• При обради ових садржаја 
примењивати готове 
статичке прорачуне и 
израчунате димензије 

Елементи 
конструкције 
челичне 
индустријске 
хале      

• Оспособљавање уњеника за 
разраду детаља веза и наставака 
елемената конструкције хале  на 
основу података из пројекта 
конструкци; 

 

• разликује основне 
елементе хале и њихову 
функцију у 
конструкцији. 

• разради карактеристичне 
детаље веза на примеру 
челичне хале, 

• изради спецификацију 
материјала и 
спецификацију спојних 
средстава, 

 

Теорија 
• Челичне хале 
• Елементи конструкције 

челичне хале 
• Пунозидни и решеткасти 

носачи 
• Кровни везачи - пуни и 

решеткасти 
• Стубови - пуни и решеткасти 
• Кровни и вертикални спрегови 

за укрућење 
• Везе стубова са темељима 
• Везе главног и попречног 

носача 
• Кровни покривач и зидна 

облога 
• Сендвич панели 
Вежбе: 
• Спецификација материјала 
• Радионичка документација 
• Диспозиција челичне хале 

(основа, попречни, подужни 
пресек,кровни везач, распоред 
спрегова и један детаљ) Р 1:100 
или Р 1:200 

Радионички цртеж детаља хале Р 
1:10 

Монтажне  
дрвене 
конструкције 

• Оспособљавање ученика  за 
разраду детаља веза и наставака 
елемената конструкције на основу 
података из пројекта 

• разликује дрвене 
конструкције у 
грађевинарству, 

• наведе физичка и 
механичка својства 

Теорија: 
• Дрвене конструкције у 

грађевинарству 
• Физичка  и механичка 

својства дрвета 
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дрвета, 
• објасни технолошки 

процес добијања 
ламелираног дрвета, 

• наброји конструктивне 
особине ламелираног 
дрвета 

• класификује спојна 
средства, 

• конструише радионичке 
детаље елементарних 
веза и наставака дрвених 
штапова према 
статичком прорачуну, 

• израђује спецификацију 
спојних средстава и 
материјала према 
приложеној 
документацији, 

• разрађује детаље веза 
између дрвених штапова 
код решеткастих носача, 

• црта везу елемената 
кровне конструкције са 
конструктивним 
елементима од других 
материјала, 

• дефинише основне 
конструктивне облике 
носача од лепљеног 
дрвета, 

• нацрта детаљ везе 
конструкције од 
ламелираног дрвета 

• разрађује основне 

• Савремене дрвене кровне 
конструкције(пунозидни, 
решеткасти носачи, лаки 
решеткасти кровни везачи и 
лепљени ламелирани носачи) 

• Ламелирано дрво 
(технолошки процес 
производње, физичка и 
механичка својства)  

• Конструктивне особине 
ламелираног дрвета 

• Конструктивни системи у 
лепљеном ламелираном 
дрвету (гредни носачи, 
решеткасти носачи и лукови 
на два и три зглоба) 

• Димензионисање и контрола 
напрезања дрвених штапова 

• Дрвена и метална спојна 
средства и техничка лепила 

• Наставци притиснутих и 
аксијално затегнутих штапова 

• Центрисање штапова у 
решеткастим носачима,детаљи 
чворних веза; 

• Чворне везе код решеткастих 
носача 

• Остали елементи и 
конструкције од дрвета 

конструктивних 
елемената, као и 
пројектована решења у 
разради радионичке 
документације и 
приликом  обављања 
одговарајућих послова у 
фази реализације објеката. 

• Обим,садржај и време 
реализације сваке вежбе 
треба планирати тако да 
ученици могу да реше 
постављене задаткеи 
графички  их обраде у 
школи уз помоћ 
наставника. 

Оквирни број часова по 
темама: 
• Металнемонтажне 

конструкције–  28час 
• Елементи конструкције 

челичне хале 12 часова 
• Монтажне дрвене 

конструкције-22 час 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
• писана провера 
• усмена провера 
• графичке вежбе  
• активност на часу 

Препоруке за реализацију 
наставе 
• За диспозицију хале 

користити малу халу , 

Вежбе 
• Детаљ везе ламелираног 

дрвета Р 1:10 
• Веза изведена ексерима Р 1:10 
• Веза изведена завртњима Р 

1:10 
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детаље ослоначких, 
угаоних и темених веза и 
наставака у 
ламелираном дрвету, 

• израђује радионичку 
документацију, 

• прикаже распоред 
спрегова за укрућење на 
примеру једноставног 
објекта великих распона, 

• разликује остале 
елементе и конструкције 
од дрвета 

приземне спратности. 
Приликом израде основа, 
на једној половини цртежа 
приказати темеље, на 
другој половини цртежа 
приказати кровну 
конструкцију.  

• Разрадити радионички 
детаљ, везу урадити и 
заваривањем и 
завртњевима.(на пола 
детаља урадити везу 
завртњевима, другу 
половину детаља урадити 
заваривањем). 

• На основу готовог 
радионичког цртежа 
урадити спецификацију 
материјала и спојних 
средстава. 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

1. Математика 
2. Нацртна геометрија и техничко цртање 
3. Грађевинске конструкције 
4. Грађевински материјали 
5. Статика и отпорност материјала 
6. Апликативни рачунарски програми 
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ПРЕДУЗЕТНИШТВО 
 

1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА –  ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 
 

РАЗРЕД 
НАСТАВА 

УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

IV  62   62 
 

2. ЦИЉЕВИ УЧЕЊА 
− 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. 
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3. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И УПУТСТВО ЗА  ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 
 

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
• ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  ПО 
ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

 
Предузетништво и 
предузетник   
 

 
• Разумевање појма и 

значаја  
предузетништва; 

• Препознавање 
особености 
предузетника. 

 

 
• наведе адеквадтне примере 

предузетништва из локалног 
окружења; 

• наведе карактеристике 
предузетника;  

• објасни значај мотивационих 
фактора у предузетништву;  

• доведе у однос појмове 
иновативнност, предузимљивост и 
предузетништво;  

• препозна различите начине 
отпочињања посла  у локалној 
заједници. 

 

 
• Појам, развој и значај 

предузетништва; 
• Профил и карактеристике 

успешног  предузетника;  
• Мотиви предузетника; 
• Технике и критеријуми за 

утврђивање предузетничких 
предиспозиција. 

• На уводном часу ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања/ обавезом ученика да  у 
току наставе редовно формирају 
радну свеску 

Реализација наставе: 
• Вежбе (62 часова) 

Методе рада: 
• Радионичарски(све интерактивне 

методе рада) 
Подела одељења на групе 
• Одељење се дели на 2 групе 

Место реализације наставе 
• Вежбе се реализују у кабинету /  

      учионици  
Препоруке за реализацију наставе 
• Предузетништво и предузетник: 

Дати пример успешног предузетника 
и/или позвати на час госта – 
предузетника који би говорио 
ученицима о својим искуствима или 
посета успешном предузетнику; 

Развијање и 
процена  
пословних идеја, 
маркетинг план 
 

• Развијање способности 
за уочавање, 
формулисање и 
процену; пословних 
идеја   

• Упознавање ученика са 
елементима маркетинг 

• примени креативне технике избора, 
селекције и вредновања  пословних 
идеја; 

• препозна садржај и  значај  бизнис 
плана; 

• истражи међусобно деловање 
фактора који утичу на тржиште: 

• 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) – 

• Развијање и процена пословних 
идеја, маркетинг план: Користити 
олују идеја и вођене дискусије да се 
ученицима помогне у креативном 
смишљању бизнис идеја и одабиру 
најповољније. Препоручити 
ученицима да бизнис идеје траже у 
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плана; 
• Развијање смисла за 

тимски рад.  

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.  

(производ/услуга, цена, канали 
дистрибуције, промоција, личност); 

• Рад на терену-истраживање 
тржишта; 

• Презентација маркетинг плана за 
одабрану бизнис идеју. 

оквиру свог подручја рада али не 
инсистирати на томе.Ученици се 
дела на групе окупљене око једне 
пословне идеје у којима остају до 
краја. Групе ученика окупљене око 
једне пословне идеје врше 
истраживање тржишта по 
наставниковим упутствима.  
Пожељно је организовати посету 
малим предузећима где ће се 
ученици информисати о начину  
деловања и опстанка тог предузећа 
на тржишту. 

 
 
 
 
 
Управљање и 
организација, 
правни оквир за 
оснивање и 
функционисање 
делатности 
 

• Упознавање ученика са 
суштином основних 
менаџмент функција и 
вештина; 

• Упознавање ученика са 
специфичностима 
управљања 
производњом/услугама 
и људским ресурсима; 

• Упознавање ученика са 
значајем коришћења 
информационих 
технологија за 
савремено пословање; 

• Давање основних 
упутстава где доћи до 
неопходних 
информација. 

 

• 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; 

• схвати важност непрекидног 

• 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; 
• Правни аспект покретања бизниса. 
 

 
• Управљање и организација:  

− Препоручене садржаје по 
темама ученик савладава на 
једноставним примерима уз 
помоћ наставника  

• Методе рада: 
− Мини предавања 
− Симулација  
− Студија случаја 
− Дискусија 
− Давати упутстава ученицима 

где и како да дођу до 
неопходних информација. 
Користити сајтове за 
прикупљање информација 
(www.apr.gov.rs,  

www.sme.gov.rs и други).  
− Основна пословна 

документација: CV, молба, 
жалба, извештај, записник... 

− Посета социјалним 
партнерима на локалном 

http://www.apr.gov.rs/
http://www.sme.gov.rs/


ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018/19. – 2021/22.  -  Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд 

487 
 

иновирања производа или услуга; 
• изабере најповољнију 

организациону и правну форму 
привредне активности; 

• изради и презентује организациони 
план за сопствену бизмис идеју; 

• самостално сачини или попуни 
основну пословну документацију. 

нивоу (општина, филијале 
Националне службе за 
запошљавање, Регионалне 
агенције за развој малих и 
средњих предузећа и сл.) 

 
 
 
 
 
Економија 
пословања, 
финасијски план 

• Разумевање значаја 
биланса стања, биланса 
успеха и токова 
готовине као 
најважнијих 
финансијских 
извештаја у бизнис 
плану; 

• Препознавање 
профита/добити  као 
основног мотива 
пословања; 

• Разумевање значаја 
ликвидности у 
пословању предузећа. 

 

• 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. 

• Биланс стања; 
• Биланс успеха; 
• Биланс токова готовине (cash flow); 
• Извори финансирања; 
• Институције и инфраструктура за 

подршку предузетништву; 
• Припрема и презентација 

финансијског  плана.  
 
 

Економија пословања, финасијски 
план 
• Користити формулар за бизнис план 

Националне службе запошљавања. 
• Користити најједноставније табеле за 

израду биланса стања, биланса 
успеха ибиланса новчаних токова. 

• Обрадити садржај на 
најједноставнијим примерима из 
праксе 

• Методе рада : 
− Мини предавања 
− Симулација  
− Студија случаја 
− Дискусија 

Ученички 
пројект-
презентација 
пословног плана 

• Оспособити ученика да 
разуме и доведе у везу 
све делове бизнис 
плана; 

• самостално или уз помоћ 
наставника да повеже све урађене 
делове бизнис плана; 

• Израда целовитог бизнис плана за 
сопствену бизнис идеју; 

• Презентација 

• Ученички пројект-презентација 
пословног плана: Позвати на јавни 
час  успешног предузетника, 
представнике школе, локалне 
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• Оспособљавање 
ученика у вештинама 
презентације бизнис 
плана 

• изради коначан (једноставан) 
бизнис план за сопствену бизнис 
идеју; 

• презентује бизнис план  у оквиру 
јавног часа из предмета 
предузетништво. 

појединачних/групних бизнис 
планова и дискусија. 

самоуправе и банака за процену 
реалности и иновативности бизнис 
плана. Према могућности наградити 
најбоље радове. У презентацији 
користити сва расположива средства 
за визуализацију а посебно 
презентацију у powerpoint–у. 

Оцењивање 
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 

Оквирни број часова по темама 
• Предузетништво и предузетник 6 

часова  
• Развијање и процена  пословних 

идеја, маркетинг план 16 часова  
• Управљање и организација 18 

часова  
• Економија пословања 10 часова  
• Ученички пројект –  

         презентација пословног    
         плана 8 часова  

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА : Сви стручни предмети 
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7.5. ИЗБОРНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ (Б) 
 
 

АПЛИКАТИВНИ РАЧУНАРСКИ ПРОГРАМИ 
  

1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА –  ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 
 
 

РАЗРЕД 
НАСТАВА 

УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

IV 0 62 0 0 62 
 
 

2.  ЦИЉЕВИ УЧЕЊА 
 

− Упознавање ученика са принципима представљања и обраде цртежа коришћењем софтвера 
− Оспособљавање за примену софтверских пакета у струци 
− Повезивање и примена усвојених знања у другим стручним предметима 
− Оспособљавање ученика за моделовање конструктивних елемената објекта 
− Оспособљавње ученика за разумевање принципа рада у програму arhicad 
− Способљавање ученика за практичну примену усвојених знања 
− Оспособљавње ученика за разумевање принципа рада у програму armcad 
− Развијање логичког мишљења и закључивања, као и систематичности, уредности и прецизности у раду 
− Осамостаљивање ученика у раду и упућивање на коришћење стручне литературе 
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3. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ  

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да : 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  ПО ТЕМАМА 
УПУТСТВО ЗА 

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

Увод у ArchiCad • Оспособљавње 
ученика за 
разумевање 
принципа рада у 
простору ArchiCad 

• објасни принцип цртања у 
ArchiCad-у 

• подеси радно окружење 
• користи различите прозоре 

ArhiCad-а 
• подеси размеру 
• користи команду за зумирање 
• користи начине селекције 
• брише објекте 
• користи координатни почетак, 
• користи помоћне линије и 

маркере 
• формира модуларну мрежу 

растера 
• подеси 

изометријски/перспективни 
приказ 

• Увод, радни простор ArhiCad-a 
• Радно окружење (менији, палете, тулбарови, 

прозори)  
• Размера 
• Зумирање, начин селекције елемената, брисање 

елемената 
• Задавање координата 
• Координатни почетак, врсте, начин коришћења 
• Помоћне линије, маркери, помоћне методе 
• Модуларни растер, врсте, подешавања 
• Кретање кроз 3D простор и окружење 
• Рад са растером  
• Подешавање изометријског/перспективног 

приказа 
• Подешавање визуелног стила 3D прозора 
 

• На уводном часу ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања 

Реализација  наставе 
Предмет се реализује кроз: 
• вежбе (62 часа) 
 
Методе рада: 
• Монолошка, дијалошка 
• Демонстрација 
• Самостални рад 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на две групе 
приликом реализације: 
• вежби 
 
Место реализације наставе 
• кабинет 
 
Препоруке за реализацију теме 
• Вежбе се реализују са потребним 

теоретским објашњењима. 
• За реализацију вежби користити 

прилоге из идејних и главних 
архитектонских пројеката. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
• вежбе 
• активност на часу 
 

Моделовање 
конструктивних 
елемената објекта 

• Оспособљавање 
ученика за 
моделовање 
конструктивних 
елемената објекта 

• подеси параметре алата 
• моделује конструкцију објекта 

коришћењем одговарајућих 
алатки 

• коригује елементе 
• креира, формира, 

материјализује и постави 
степенице 

• формира и примењује 
вишеслојне материјале 

• креира кров и кровну 
конструкцију 

• формира отвор у елементу 
(плоча, кров) 

• Моделовање конструктивних елемената 
објекта (алатке: зид, плоча, стуб, степениште, 
греда, кров) 

• Подешавање карактеристика алата 
• Креирање нових елемената 
• Постављање елемената 
• Формирање вишеслојних конструкција 
• Кориговање елемената крову (гравитација) 
• Цртање кровне конструкције 
• Кориговање елемената 

Трансформација 
елемената објекта 

• Оспособљавање 
ученика да врши 
трансформацију 
објекта 

• помера, копира и ротира 
елементе 

• користи команде за дораду 
елемената 

• Транслација 
• Начини копирања елемената објекта 
• Ротација, врсте 
• Осно пресликавање. 
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• користи команде за копирање 
елемената 

• мења и преузима 
карактеристике елемената 

• Дорада елементе (продужавање, скраћивање, 
подела елемената). 

• Мењање карактеристика алата и преузимање 
карактеристика алата. 

ArchiCad 
 
Оквирни број часова по темама 
• Увод у ArchiCAD, радно окружење 

2 часа 
• Моделовање конструктивних 

елемената објекта 14 часова 
• Трансформација елемената објекта 

4 часа 
• Дефинисање спратности објекта 2 

часа 
• Прозори и врата 2 часа 
• Намештај и светло 2 часа 
• Терен, шира ситуација 2 часа 
• Пресек и изглед  2 часа 
• Слојеви 2 часа 
• Котирање и ознаке 4 часа 
• Рендеровање, фотореалистичан 

приказ 4 часова 
• Штампање 2 часа 

Дефинисање 
спратности 
објекта  

• Оспособљавање 
ученика да 
формира 
вишеспратан 
објекат 

• подеси спратност објекта 
• дефинише однос између етажа 

• Подешавање спратности објекта и формирање 
нове етаже. 

• Односи између етажа. 

Прозори и врата • Оспособљавање 
ученика да постави 
прозоре и врата  

• дефинише прозоре и врата 
• подеси каракетристике прозора 

и врата 
• постави прозоре и врата на 

цртеж 
• манипулише библиотеком 

програма 

• Рад са вратима и прозорима 
(подешавање карактеристика, димензија, 
постављање) 
• Рад са библиотеком 

Намештај и 
светло 

• Оспособљавање 
ученика да 
поставља намештај 
и светло 

• подеси алат за намештај и 
светло 

• постави намештај у цртеж 
објекта 

• постави светла у цртеж објекта 
• креира елементе немештаја 

• Намештај и светло 

Терен, шира 
ситуација 

• Оспособљавање 
ученика за 
постављање терена 
и дефинисање 
шире ситуације 

• подеси алат терена 
• креира терен 
• увезе и подеси параметре за 

увоз цртежа из других софтвера 
• моделује рељеф на основу 

изохипси терена 

• Постављање зграде у окружење (терен) 
• Увоз цртежа и других софтвера AutoCAD, 

подешавање параметара за увоз 
• Подешавање изохипси, моделовање рељефа 

Пресек и изглед 
 
 
 
 
 

• Оспособљавање 
ученика за 
разумевање 
програмског 
окружења за 
пресек и изглед 

• подеси особине алата 
пресек/изглед  

• активира и постави алат 
пресек/изглед 

• Алат пресек/изглед 

Слојеви • Оспособљавање 
ученика за рад са 
слојевима цртежа 

• формира и манипулише са 
слојевима цртежа током рада 

• формира детаљ са 
одговарајућим подацима 

• Слојеви 
• Детаљи 

Котирање и 
ознаке 

• Оспособљавње 
ученика за 

• дефинише приказ описа 
просторије на цртежу објекта 

• Дефинисање описа и намене просторија (алат 
зоне) 
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котирање и 
постављање ознака 
на цртеж 

• формира текстуални стил 
• напише текст, 
• постави симболе и висинске 

коте на цртеж (основа, пресек и 
изглед) 

• формира котни стил 
• котира цртеж 
• мења параметре кота 
• прегледа информације о објекту 
• шрафира цртеж 
• нацрта и коригује 2D објекте 

• Текст, текстуални стил 
• Котирање, врсте кота 
• Начини котирања, котни стил 
• Преглед информација о згради 
• Шрафура 
• 2D објекти 

Рендеровање, 
фотореалистичан 
приказ 

• Оспособљавње 
ученика за 
прављење 
фотореалних слика 
и анимација 

• направи нов материјал 
• подеси парметре и тип рендера 
• постави камеру у простор 
• направи анимацију и сцену 

виртуелне стварности 
• креира рендеровану слику 

• Прављење нових материјала 
• Врсте рендеровања, подешавање 
• Врсте и постављање камера 
• Прављење анимација и виртуелне стварности 
• Прављење рендерованих слика 

Штампање • Оспособљавање 
ученика за 
штампање цртежа 

• ради у простору за штампање 
• одштампа цртеж у 

одговарајућој размери 

• Простор штампања 
• Креирање подлоге за штампање 
• Штампање, припрема за штампу 

Увод у ArmCAD • Оспособљавње 
ученика за 
разумевање 
принципа рада у 
простору 
ArmCAD-а 

• дефинише  могућности 
програма 

• објасни везу са AutoCAD-ом и   
Тower-oм 

• подеси основне параметре 
програма 

• Увод, радни простор ArmiCAD-a 
• Радно окружење (менији, палете, тулбарови, 

прозори)  
• Подешавање размере цртежа 
• Прорачун потребне количине арматуре 

ArmCAD 
 
Оквирни број часова по темама 
• Увод у ArmCAD, радно окружење 

2 часа 
• Цртање оплате 2 часа 
• Команде за цртање шипки 

арматуре у подужном и попречном 
пресеку 10 часова 

• Едитовање шипки арматуре 2 часа 
• Котирање арматуре 2 часа 
• Генерисање извештаја 2 часа 

Цртање оплате • Оспособљавање 
ученика за цртање 
плана оплате на 
основу пројекта  

• дефинише геометрију оплате на 
цртежу 

• креира позиције оплате  
• постави помоћне линије за 

лакше цртање арматуре 

• Рад са листом позиција оплате 
• Цртање типских оплата  
• Цртање помоћних линија 

Цртање шипки  
арматуре у 
подужном и 
попречном 
пресеку 

• Оспособљавање 
ученика за цртање 
арматуре у 
подужном и 
попречном 
пресеку стуба, 
греде, плоче 

• дефинише геометрију шипке 
• разликује типове позиција 

арматуре 
• креира нову позицију арматуре 
• постави типске шипке за 

армирање плоча 
• креира серију арматурних 

• Произвољна и типска шипка 
• Постојећа и нова геометрија позиције 
• Цртање мрежасте арматуре 
• Цртање шипки у серији 
• Константна и променљива серија шипки 
• Цртање шипки у попречном пресеку је 
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шипки 
• правилним распоредом задаје 

податке 
• нацрта појединачну шипку у 

попречном пресеку 
• нацрта арматуру за стуб, греду 

или плочу 
• постави групно шипке у 

попречни пресек 
Едитовање шипки 
арматуре 

• Оспособљавање 
ученика да врши 
едитовање шипки 
арматуре 

• селектованим позицијама 
промени врсту и пречник 
арматуре 

• промени број  шипки у 
попречном пресеку 

• коригује геометрију шипке у 
подужном пресеку 

• промени редни број позиције  
• коригује дужину шипке за 

вредност настављања или 
сидрења 

• Едитовање шипки у попречном пресеку 
• Едитовање шипки у подужном пресеку 
• Едитовање серија шипки 
• Промена редног броја позиције 
• Сидрење и настављање арматуре 

Котирање 
арматуре 

• Оспособљавање 
ученика за 
позиционирање, 
обележавање и 
котирање шипки, 
серија шипки и 
мрежасте арматуре 

• дефинише елементе стила 
котирања 

• котира позиције арматуре 
• добије податке о укупној 

дужини појединачне шипке 
• креира таблицу са геометријом 

и дужинама свих сегмената 
шипке 

• постави симбол пресека 

• Дефинисање стилова котирања 
• Котирање шипки 
• Спецификатор 
• Спецификатор са таблицом 
• Симбол пресека 

Генерисање 
извештаја 

• Оспособљавање 
ученика да креира 
детаљан извештај 
спецификације и 
рекапитулације 
арматуре 

• креира  различите врсте 
извештаја (спецификација, 
рекапитулација и план сечења 
шипки и мрежа) 

• подеси параметре изгледа и 
садржаја извештаја 

• подеси параметре за штампу 
• одштампа цртеж у 

одговарајућој размери 
• користи команду за збирну 

рекапитуалицу арматуре 

• Садржај извештаја 
• Форматирање извештаја 
• Штампање извештаја 
• Збирна рекапитулација 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА : 

7. Апликативни рачунарски програми (II и III разред) 
8. Грађевинске конструкције 
9. Армирано-бетонске конструкције 
10. Нацртна геометрија са техничким цртањем 
11. Монтажне конструкције 
12. Математика 
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ОСНОВЕ КОМУНАЛНЕ ХИДРОТЕХНИКЕ 
 

1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА –  ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 
 

РАЗРЕД 
НАСТАВА 

УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

III/ IV 68/62 0 0 0 68/62 
 

2. ЦИЉЕВИ УЧЕЊА 
 

− Стицање основних знања о водама које се користе за снабдевање становноштва 
− Упознавање ученика са објектима за захватање воде  и порављање квалитета воде  
− Упознавање ученика са врстама потрошача, факторима који утићу на потрошњу и потрошљом воде 
− Упознавање ученика  са проблемима довођења и развођења чисте воде у насељима  
− Упознавање ученика са хидростатичким притиском, губицима енергије и дименензионисањем водовоне мреже  
− Упознавање ученика са проблемом одвођења из насеља и пречишћавањем отпадних вода у циљу заштите природних вода од загађења 
− Стицање знања о градској канализационој мрежи, њеним елементима, димензионисањем и одржавањем  
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3. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО СТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

ТЕМА ЦИЉ 
1. ИСХОДИ  

По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  ПО 
ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА 
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

Вода и особине 
воде 

• Стицање основних 
знања о водама које се 
користе за снабдевање 
становноштва 

 
 

• објасни улогу воде као једног од 
основних елемената неопходних за 
опстанак  човечанства    

• објасни кретање воде у природи  
• објасни особине воде 
• наведе воде које се могу користити за 

снабдевање водом 
• објасни услове које треба да 

задовољи вода  
     

• Вода и њен значај    
• Кретање воде у природи 
• Особине воде (физичке, хемијске 

биолошке) 
• Воде које се користе за 

снабдевање водом (површинске, 
подземне, атмосферске). 

• Нормативи које треба да 
задовољи вода за 
водоснабдевање 

• На уводном часу ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања/ обавезом ученика да  у 
току наставе редовно формирају 
радну свеску 

Реализација наставе: 
• теорије (68/62 часова) 
Методе рада: 
• Монолошка, дијалошка 
• Демонстрација 
• Дискусија 
• Самостални рад 

Препоруке за реализацију наставе 
• Излагање подржати цртежом на 

табли или користећи пројекције са 
видео бим пројектора  или 
графоскопа.  

• Користити интернет, стручну 
литературу, каталоге, прописе 

• Сарађивати са привредом 
• Изласци на терен 
• Графичке радове цртати применом 

рачунара 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
• Писана провера 
• Усмена провера 
• Активност на часу 
• Графички рад 
 
Оквирни број часова по темама   
• Вода и особине воде 7 часова 
• Захватање и поправак квалитета воде 

Захватње и 
поправак 
квалитета воде 

• Упознавање ученика са 
објектима за захватање 
воде  и поправљање 
квалитета воде 

• објасни објекте за захватање воде 
• објасни методе поправљања 

квалитета воде 

• Објекти за захватање воде 
(бунари, врсте бунара, каптажа 
извора, водозахвати) 

• Примери захватних грађевина 
• Поправљање квалитета воде 

(објекти и методе) 
Потрошачи 
потрошња воде 

• Упознавање ученика са 
врстама потрошача, 
факторима који утичу 
на потрошњу воде 

• наведе врсте потрошача 
• објасни који фактори утичу на 

потрошњу воде 
• опише поступак прорачуна 

потрошње воде 

• Врсте потрошача 
• Фактори који утичу на 

потрошњу 
• Пример за прорачун потрошње 

Водовод • Упознавање ученика  са 
проблемима довођења и 
развођења чисте воде у 
насељима  

• објасни  појам водовода и разлоге  
развоја  кроз историју  

• наведе елементе водоводне мреже 
• објасни како се може насеље 

снабдевати водом 
• подели водовод према величини 

територије и према врсти потрошача 
• препозна и објасни гравитациони 

водовод, пнеуматски водовод и 
водовод са вештачким подизањем 
воде 

• разликује и објасни карактеристике 
прстенасте и гранасте водоводне 
мреже 

• графички прикаже положај уличне 

• Водовод, појам, историјски 
развој  

• Елементи водоводне мреже 
• Снабдевање насеља водом 

(појединачно, заједничко) 
• Поделе водоводних инсталација 

према величини, територији,  
према врсти потрошача,   

• Подела према начину 
потискивања воде 
(гравитациони, са вештачким 
издизањем, пнеуматски водовод) 

• Подела према облику разводне 
мреже у насељу(прстенасти, 
гранасти ) 
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мреже  
• објасни постављање цеви у ровове 
• примени одговарајући водоводни 

материјал 
• објасни поступак одржавања мреже 

• Положај уличне мреже. 
Постављање цеви у ровове 

• Водоводни материјал (цеви 
фазонски елементи, водоводни 
апарати и арматура) 

• Одржавање водоводне мреже 

4 часа 
• Потрошачи потрошња воде  4 часа  
• Водовод 14 часова 
• Хидростатички притисак, протицај, 

димензионисање мреже 14/10 часова 
• Пречишћавање отпадних вода 6 

часова 
• Канализација 19/17  часова 
 

Хидростатички 
притисак, 
протицај, 
димензионисањe 
мреже 

Упознавање ученика са 
хидростатичким 
притиском, губицима 
енергије и 
димензионисањем 
водовоне мреже 

• објасни појам хидростатичког 
притиска  

• зна нацртати дијаграм 
хидростатичког притиска на 
вертикалне и хоризонталне  
површине 

• опише поступак одређивања 
хидростатичког притиска  

• објасни и израчуна протицај и брзину 
воде 

• опише губитке енергије 
• користи једноставније обрасце за 

димензионисање главног доводног 
канала 

• одреди протицај, брзину воде и 
потребан пречник цеви мањег дела 
гранате и прстенасте мреже 

• Хидростатички притисак  
• Дијаграм притиска на 

хоризонталне вертикалне, косе и 
закривљене површине 

• Одређивање притиска на 
хоризонталним, верикалним, 
косим и закривљеним 
површинама 

• Протицај и брзина 
• Губици  енергије 
• Димензионисање главног 

доводног канала 
• Прорачун гранате мреже 
• Прорачун прстенасте мреже 
 

Пречишћавање 
отпадних вода 

Упознавање ученика са 
проблемом одвођења воде 
из насеља и 
пречишћавањем отпадних 
вода у циљу заштите 
природних вода од 
загађења 

• објасни потребу и значај каналисања 
насеља  

• објасни  врсте отпадних вода 
• објасни значај пречишћавања 

отпадних вода и наведе различите 
методе, уређаје и објекте за поправку 
квалитета воде 

• Значај и развој каналисања 
насеља  кроз историју 

• Отпадна вода, подела отпадних 
вода 

• Методе пречишћавања отпадних 
вода 

• Пречистачи  
Канализација Стицање знања о градској 

канализационој мрежи, 
њеним елементима, 
димензионисањем и 
одржавањем 

• објасни шта обухвата градска 
канализација 

• објасни појам опшег, сепарационог , 
полусепарационог и непотпуног 
сепарационог  система канализације 

• објасни  задатак, место постављања, 
начин  функционисања сливника 

• објасни потребу сакупљања 
подземних вода 

• графички прикаже дренажу 

• Градска канализација 
• Подела градске канализације 
• Елементи градске канализационе 

мреже 
• Сакупљање атмосферске воде –

сливници 
• Отицање подземних вода, 

дренажа 
• Врсте канализационих цеви 
• Фазонски елементи 
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подземних вода поред објекта 
• објасни поделу канализационих цеви 

према материјалу израде и њихове  
карактеристике  

• објасни примену и називе фазонских 
елемената 

• објасни спајање канализационих 
цеви, ископ, осигурање ровова, и 
полагање цеви са одговарајућим 
нагибом 

• објасни улогу каскаде   
• објасни улогу ревизиних силаза 
• прочита шематски приказ 

канализационе мреже 
• одреди дубину отворене каналске 

мреже за једноставнији пример 
• објасни поступак контроле и 

одржавања мреже 

• Спајање цеви 
• Полагање у ровове 
• Каскаде 
• Ревизиони силази 
• Шема канализационе мреже 
• Димензионисање отворене 

каналске мреже  
• Контрола и одржавање каналске 

мреже 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА: 

1. Физика 
2. Грађевинске конструкције 
3. Нацртна геометрија  
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ЗАВРШНИ РАДОВИ И КУЋНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
 

1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА –  ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 
 

РАЗРЕД 
НАСТАВА 

УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

III/ IV 68/62 0 0 0 68/62 
 
 

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА 
 

− Стицање основних знања о врстама завршних радова на објекту 
− Оспособљавање за организацију  и праћење извођења завршних  радова код извођења објеката; 
− Усвајање основних појмова о инсталацијама у објекту  
− Стицање потребних знања о инсталацијама кућног водовода и канализације   
− Оспособљавање за обављање одговарајућих послова при извођењу и одржавању инсталација водовода и канализације 
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3. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРЕДМЕТА 
 
Разред: трећи/четврти 

ТЕМА ЦИЉ 
2. ИСХОДИ  

По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

Подови • Стицање знања о 
различитим 
врстама подова и 
начину израде 

 

• разликује материјале који се користе 
за израду подова, 

• наведе врсте подних облога, 
• објасни начин израде подова у 

зависности од врсте облоге 

• Подови од дрвета (подови од дасака, паркет, 
класични паркет, ламел и панел паркет) 

• Подови од печених глинених производа 
• Подови од камена, подови од вештачког 

камена 
• Монолитни подови  
• Подови од пластичних маса, текстила и гуме  
• Подови од бетонских елемената 

На почетку теме  ученике упознати са 
циљем и исходима, планом и 
начинима оцењивања. 
 
Реализација наставе: 
Теме се реализују кроз следеће облике 
наставе: 
• теоријска настава (68/62 часова) 
 
Методе рада: 
• Монолошка, дијалошка 
• Демонстрација 
• Дискусија 
 
Место реализације наставе 
• Кабинет 
• Учионица 

 
Препоруке за реализацију наставе 
• Приказати узорке материјала који 

су предмет изучавања  
• Користити каталоге произвођача 

грађевинских материјала и опреме 
• Излагање подржати цртежом на 

табли или користећи пројекције са 
видео-бим пројектора или 
графоскопа 

 
Оцењивање  
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
• Усмене провере знања 
• Писане провере 

Малтерисање и 
облагање 
зидова 

• Стицање знања о 
обради зидова 

 

• објасни поступак малтерисања 
• наведе врсте обраде зидова, 
• одреди начин обраде зида у односу на 

његову намену и положај 

• Малтерисање - поступак 
• Врсте малтера за малтерисање 
• Малтерисање унутрашњих зидова  
• Малтерисање спољашњих зидова. 
• Врсте фасадерских радова 
• Облагање зидова (керамичким плочицама, 

каменом, производима од дрвета, гипсаним 
плочама,...) 

Лимарски 
радови 

• Стицање знања о 
лимарским 
радовима 

• наведе врсте лимарских радова на 
објекту, 

• објасни поступак израде елемената од 
лима, 

• разликује начине покривања лимом 
кровних равни 

• објасни улогу опшивања на објекту,  
 

• Врсте лимарских радова на објекту 
• Врсте лимова, 
• Обрада лима (сечење, састављање, спајање и 

израда превоја и састава), 
• Покривање крова равним лимом 
• Покривање са профилисаним лимом 
• Улога опшивања у објекту 
• Материјали који се користе код ошивања 
• Опшивања лимом: окапнице, зидови, 

димњаци, кровне увале 
Столарски, 
браварски и 
стаклорезачки 
радови 

• Стицање знања о 
столарским, 
браварским и 
стаклорезачким 
радовима 

• наведе врсте столарских и браварских 
радова на објекту, 

• опише елементе прозора, балконских 
врата и врата, 

• објасни поделу столарије по 
различитим критеријумима, 

• одреди димензије столарије према 

Столарски радови: 
• Избор материјала за израду столарије и 

спојна средства. 
• Једноструки прозор са једнослојним, 

двослојним и трослојним стаклом. 
• Оков за прозоре 
• Оков за врата 
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функцији и величини просторије, 
• наведе материјал за израду 

браварских елемената, 
• објасни начин повезивања браварских 

елемената, 
• одабере одговарајућу врсту стакла за 

задате услове и елементе у објекту, 
 

• Унутрашња врата: димензије, врсте 
довратника и крила врата,  

• Врата са надсветлом 
• Спољна врата 
• Заштита столарије 

Браварски радови: 
• Врсте браварије, примена у објекту. 
• Начин израде браварије 
• Метални прозори: врсте и начин уграђивања  
• Прозори и врата од стандардних и 

кутијастих челичних профила,  
• Алуминијумска врата и прозори. 
• Балконске ограде 
• Заштитне ограде на прозорима 
• Заштита браварије 
• Стаклорезачки радови: 
• Врсте стакла 
• Одабир врсте стакла на објекту (према 

намени просторије или специјалним 
захтевима) 

• Врата и прозори од стакла без рама 
• Стаклене преграде од профилит стакла, 

призми и зидови од стакла 
Хоризонталне преграде од стаклених елемената 

• Активност на часу 
 
Оквирни број часова по темама 
• Подови 6 часова (5) 
• Малтерисање и облагање зидова  9 

часова (8) 
• Лимарски радови 12 часова (10) 
• Столарски,браварски и 

стаклорезачки радови 10 часова 
(8) 

• Канализација 20 часова 
• Водовод 11часова 

 
 

Канализација • Упознавање са 
инсталацијом 
кућне 
канализације 

• Упознавање са 
санитарним 
прибором и 
уређајима  

• Оспособљавање за 
праћење 
реализације кућне 
канализационе 
мреже 

 

• чита ознаке, симболе и шеме кућних 
инсталација у пројектима, 

• опише карактеристике отпадних вода 
и поступке за неутрализацију 
отпадних вода, 

• објасни начине прикључивања кућне 
на комуналну мрежу, 

• наведе врсте санитарних прибора и 
уређаја, 

• одреди врсту цеви и начин вођења 
цеви у објекту и ван њега, 

• објасни значај проветравања 
канализационе мтеже, 

• опише начин испитивања 
канализационе мреже, 

• објасни поступак извођења 

• Значај и улога инсталација у зградама 
• Врсте инсталација у зградама (ознаке, 

симболи и шеме) за: водовод, канализацију, 
машинске инсталације (грејање и ветрење), 
електроинсталације (слабе и јаке струје) и 
громобранске инсталације, 

• Иновације у кућним инсталацијама 
• Канализација. 
• Отпадне воде. 
• Одстрањивање отпадних вода. 
• Системи и схеме канализације. 
• Санитарни прибор и уређаји. 
• Материјал за извођење канализационе 

мреже ( врсте цеви и фазонски елементи и 
начин спајања). 
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канализационе мреже, 
 

• Проветравање канализационе мреже. 
• Прикључак на уличну мрежу. 
• Ревизиона окна. 
• Вођење канализационих цеви кроз објекат и 

ван њега. (положај цеви у односу на зидове, 
темеље, продор кроз зидове и међуспратне 
конструкције, начин полагања цеви у 
ровове). 

• Одређивање нагиба доњег развода. 
• Атмосферска вода (олучњаци и дворишни 

сливници). 
• Смернице за пројектовање (прописи) 
• Испитивање канализације. 
• Одржавање канализације 
• Извођење канализације.  

Водовод • Упознавање са 
инсталацијом 
кућног водовода 

• Оспособљавање за 
праћење 
реализације 
инсталација 
кућног водовода 

 

• чита ознаке, симболе и схеме кућних 
водоводних  инсталација, 

• опише својства воде за пиће и 
поступке за поправљање квалитета 
воде, 

• наведе начине извођења прикључка 
кућне на комуналну мрежу, 

• наведе елементе водомерне 
гарнитуре, 

• одреди врсту цеви и  начин вођења 
цеви у објекту и ван њега, 

• наведе уређаје за загревање воде, 
• наведе уређаје за повећање притиска 

у кућној водоводној мрежи 
• чита ознаке, симболе и шеме 

пожарних водоводних инсталација у 
зградама, 

• наведе елементе спољног пожарног 
водовода, 

• наведе врсте пожарних хидраната. 

• Вода: својства воде, начин прикупљања, 
поправљања квалитета. 

• Системи и схеме комуналног водовода. 
• Материјал за извођење водоводне мреже 

(врсте цеви и фазонски елементи, арматуре и 
начин спајања). 

• Прикључак на уличну мрежу. 
• Водомерно окно и водомерна гарнитура. 
• Вођење водоводних цеви кроз објекат и ван 

њега. (положај цеви у односу на зидове, 
темеље, продор кроз зидове и међуспратне 
конструкције, начин полагања цеви у 
ровове). 

• Топла вода: начин загревања и транспорт. 
• Уређаји за повећање притиска у кућној 

водоводној мрежи. 
• Испитивање кућне водоводне мреже. 
• Одржавање кућног водовода. 
• Извођење кућног  водовода.  
• Смернице за пројектовање кућног водовода 

(прописи) 
• Елементи хидрантске мреже на перцели. 
• Врсте специјалних постројења за гашење 

пожара. 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/МОДУЛИМА: 
 

1. Грађевинске конструкције 
2. Грађевински материјали 
3. Технологија грађевинских радова 
4. Предузетништво 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018/19. – 2021/22.  -  Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд 

504 

 

8. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 
 

8.1.  ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 
 

Допунска настава остварује се са ученицима који имају тешкоће у савладавању програма из 
појединих предмета, који стално или повремено заостају у савлађивању образовно-васпитних садржаја у 
редовној настави или са ученицима који желе да унапреде постигнућа у одређеној наставној области. 
Допунски рад организује се је 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. 

Потребу организовања допунског рада утврђује предметни наставник.  
Допунска настава се остварује са по једним часом недељно. 

 
Циљ допунског рада: омогућавање ученицима који заостају у савлађивању образовно-васпитних 

садржаја да се лакше укључују у редовни васпитно-образовни процес.  

Задатак допунског рада:  

- 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 програма су идентични прописаном наставном плану и програму. Рад са ученицима 
се индивидуализује, обим и начин реализације делова програма се прилагођава, како би се ученик што 
ефикасније укључио у редовну наставу. 

 

8.2.  ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 
 

Додатна настава се остварује за ученика који постиже изузетне резултате или показује 
интересовање за продубљивање знања из одређеног предмета.  

Програм додатног рада биће планиран и организован у оквиру недељног распореда часова 
образовно-васпитног рада 

Додатним радом исти ученик не може бити ангажован у више предмета.  

Стручна већа за област предмета, у сарадњи са педагогом школе, дефинисаће критеријуме за 
идентификовање обдарених ученика. 

Циљ додатног рада је да омогући талентованим и обдареним ученицима да прошире и продубе 
своја знања и вештине из неких наставних области и предмета у складу са својим интересовањима, 
способностима и склоностима, као и да подстиче ученике на самосталан рад, развој логичког мишљења, 
стваралачког и критичког мишљења и да допринесе оспособљавњу за даље образовање, за самостално и 
доживотно стицање образовања, што уједно представља и развојни циљ pазвојног плана школе. 

Задаци: 
- задовољавање индивидуалних особености ученика – склоности, интересовања, способности 

за учење; 
- подстицање индивидуалног развоја ученика (адекватног темпа), пре свега њихових 

интелектуалних карактеристика, што омогућава брже напредовање ученика (акцелерација); 
- проширивање и продубљивање обима и садржаја појединих предмета за које ученици 

показују интересовања и способности; 
- груписање ученика према способностима и интересовањима чиме се стварају услови за 

индивидуализацију додатног рада; 
- идентификовање обдарених и талентованих ученика. 

 
Ученици наше школе учествују на Републичким такмичењима геодетских и грађевинских школа. 

Сваке године, заједница геодетских и грађевинских школа врши одабир предмета за текућу школску 
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годину из  којих ће се ученици такмичити. Предмети су из групе грађевинских и архитектонских 
предмета и из предмета Математика – 4. разред.  

 
Садржаји додатног рада полазе од редовног плана и програма, али се сходно интересовањима и 

потребама ученика, проширују, продубљују и допуњују новим садржајима. 
 
Стручна већа за области предмета сачинила су оријентационе програме додатног рада.  
 
Додатну наставу реализоваће наставници који су расподелом предмета (одређеним процентом) 

задужени за извођење овог облика наставе.  
 
 

ДОДАТНИ РАД 
 

I разред 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
 

Циљеви и задаци:  
Проширивање и продубљивање знања из редовне наставе, усвајање додатних садржаја у складу са 
интересовањем ученика. Подстицање ученика за учествовање на такмичењима, развијање амбиција и 
такмичарског духа, као и подстицање истраживачког духа. Оспособљавање ученика за самостално и 
доживотно стицање знања. Углед и промоција школе. 
 

Оријентациони програм 
(30 часова годишње) 

 
1. Kњижевност (15) 
Увод у проучавање књижевности. Књижевност старог века. Средњовековна књижевност. Народна 
(усмена) књижевност. Хуманизам и ренесанса. Барок. Класицизам. Лектира. 
2. Језик (10) 
Општи појмови о језику. Језички систем и науке које се њиме баве. Фонетика. Правопис. 
3. Култура изражавања (3) 
Усмено изражавње. Писано изражавање. 
4. Одабрани тестови/задаци за такмичење из српког језика и језичке културе (2) 
НАПОМЕНА: Назначени број часова за поједине теме је оријентациони и може се повећати (смањити) 
за 1 или 2 часа. 

 
 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Циљеви и задаци:  

• стицање, проширивање и продубљивање знања у свим језичким активностима 
• проширивање и богаћење вокабулара 
• подстицање и развијање могућности конверзације на енглеском језику 
• додатно изучавање општег и стручног језика 

 
Оријентациони програм 

(35 часова годишње) 
1. Getting to know you (4) 
Tenses; Questions; Using a dictionary; Social Expressions 1 
2. The way we live (4) 
Present Tenses, have/ have got; Collocation - daily life; Making Conversation 1 
3. What Happened Next? (4) 
Past Tenses; Adverbs; Time Expressions 
4. The Market Place (4) 
Мuch/many; some/any; a few, a little, a lot of; Articles; Shopping; Prices 
5. What do you want to do? (4) 
Verb Patterns; Future; -ed/-ing adjectives; How are you feeling? 
6.  Places and Things (4) 
What…like?; Comparatives /superlatives; Synonym/antonyms; A city break 
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7. Technical Language (4) 
Civil Engineering; Video Clips 
8. Припрема за такмичења (7) 

 
 

ИСТОРИЈА 
Циљ:  
Разумевање историјског простора и времена, историјских процеса и токова, као и развијање 
националног, европског и светског духа толеранције код ученика. 
Задатак:  
Постићи да настава допринесе интелектуалном развоју ученика 
 

Оријентациони програм 
(16 часова) 

 
1. Увод у историју и праисторију (2) 
2. Стари век (6) 
3. Средњи век (5) 
4. Нови век (3) 

 
 

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ 
 

Циљеви и задаци: 
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; стицање и проширивање знања о музичко-теоријским појмовима, о 
музици различитих епоха; оспособљавање за уочавање разлика и сличности између наше и других 
традиција и култура у домену музике; развијање навика слушања музике, формирање музичког укуса и 
оспособљавање за разумевање музичког дела; упознавање изражајних средстава музичке уметности; 
оспособљавање за разликовање музичких стилова, препознавање и именовање основних музичких 
елемента који се односе на динамику, темпо, облик дела; унапређивање способности разликовања боја 
звука инструмената; разумевање односа између избора извођачког састава и садржаја музике; 
оспособљеност ученика да препознају најзначајнија музичка дела по епохама. Оспособљавање ученика 
за самостално и доживотно стицање знања. Углед и промоција школе. 

 
Оријентациони програм 

(10 часова годишње) 
 

1. Почеци и развој музике (5) 
Извори и документа. Музика и магија. Музика старих источних народа. Музика Грчке и Рима. Развој 
музике у средњем веку (духовна и световна музика, појава вишегласја).  Развој музике у XIV, XV и XVI 
веку, музичко стваралаштво у доба ренесансе и барока. Опера. Музичко стваралаштво преткласике и 
класике; Романтизам у музици; Импресионизам;  Музика XX века у свету; Савремена музика; 
Примењена музика; 

 
2. Избор дела за слушање (5) 
Избор примера карактеристичних за сваки музички правац (у Наставном плану и програму (Службени 
гласник / Просветни гласник 11/2013), наведено је 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...) 
НАПОМЕНА: Назначени број часова за поједине теме је оријентациони и може се повећати (смањити) 
за 1 или 2 часа. 
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МАТЕМАТИКА 
 (за све струке) 

Програм је оквирни и исти за све средње школе (гимназије и средње стручне школе) 
 

Оријентациони програм 
(30 часова годишње) 

 
1. Елементи математичке логике (6) 
Искази и исказне формуле. Логичне операције, исказне формуле. Веза скуповних и логичких операција. 
Квантори. Основни логички закони. Доказ у математици; грешке у доказивању. Релације и графови. 
2. Елементарна тсорија бројева - одабрани задаци (6) 
Дељивост, прости бројеви. Еуклидов алгоритам. Конгруенције. Диофантове једначине (линеарне). 
3. Полиноми (8) 
Идентичне трансформације полинома, метод неодређених коефицијената. Дељивост полинома, Безуова 
теорема. Доказивање неједнакости. 
4. Рационални алгебарски изрази, једначине и неједначине (5) 
5. Апсолутна вредност броја и примене (4) 
Једначине, неједначине и функције са апсолутним вредностима. 
6. Системи линеарних једначина и неједначина (5) 
Системи линеарних једначина и неједначина с више непознатих, примене. Решавање проблема 
линеарног програмирања (геометријски приступ, појам о симплекс-методу). 
7. Равне геометријске фигуре (6) 
8. Одабрани доказни и рачунски задаци. Вектори н њихова примена. 
9. Једнакост многоуглова (4) 
Разложива и допунска једнакост многоуглова. Бољаи-Гервинова теорема. Резање и састављање равних 
фигура - одабрани задаци. 
10. Геометријске конструкције у  равни (8) 
Разне методе решавања конструктивних задатака (примена изометријских трансформација, сличности, 
ГМТ и др.). Конструкције при ограничењима (само лењиром, само шестаром, недоступне тачке). 
11. Инверзија (4) 
12. Аполонијев проблем додира (4) 
Десет Аполонијевих конструктивних задатака о додиру кружница. 
13. Елементи топологије (4) 
Графови и неке њихове примене. Тополошке инваријанте. Род површи. Ојлерова формула и неке њене 
примене. Историјски осврт. 
14. Логички и комбинаторни задаци (5) 
Разни начини решавања логичких задатака (укључујући и апарат исказне алгебре). Пребројавање 
коначних скупова. 
15. Одабрани задаци за такмичења из математике (6) 
Задаци који су по свом садржају изван наведених тема. 
 
НАПОМЕНА: У сваком разреду треба обрадити 6-8 тема (по избору наставника), зависно од подручја 
рада и струке, односно програма наставе. Назначени број часова за поједине теме је оријентациони и 
може се повећати (смањити) за 1 или 2 часа. 
 

 
 

ФИЗИКА 
Циљ: 
У оквиру додатне наставе могу се продубљиватии 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. 
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Оријентациони програм 
(30 часова годишње) 

 
1. Простор, време, кретање 
2. Сила и енергија 
3. Динамика ротационог кретања 
4. Појам о релативистичкој механици 

 
 

БИОЛОГИЈА 
Циљ и задаци: 
Развијање индивидуалних могућности ученика, њихових интересовања и способности. 
Проширивање знања из појединих наставних тема. 
 

Оријентациони програм 
(15 часова годишње) 

 
1. Карактеристике живих бића (1) 

Живот у капи воде (посматрање праживотиња и фитопланктона под микроскопом) 
2. Вируси (1) 

ХИВ вирус, размножавање, методе изоловања. СИДА – болест или завера? 
3. Биологија ћелије (1) 

Неконтролисане деобе и појава канцера. 
4. Генетика човека (4) 

Наслеђивање крвних група. Гени у понашању (да ли су гени одговорни за аутизам, шизофренију, поремећаје 
расположења, сексуалну оријентацију, деменцију, … ). Хромозомске аберације и болести. Грегор Мендел – 
наука у манастиру. Улога матичних ћелија у биологији. Генетски модификована храна. 

5. Екологија, заштита животне средине и одрживи развој (8) 
Чарлс Дарвин – утемељивач екологије. Међусобни односи живих бића (необични примери паразитизма). 
Рециклажа. Инвазивне врсте. Ефекат стаклене баште – дилема научника. Афла токсин. Адитиви – да или не?. 
Одлагање отпада. Радиоактивно зрачење. Биолошко загађење вода. Алтернативни извори енергије. Биљне 
заједнице тропских кишних шума. Биљне заједнице саване. Биљне заједнице тајге. Биљне заједнице тундре. 
 
НАПОМЕНА: 

Назначени број часова за поједине теме је оријентациони и може се повећати (смањити) за 1 или 2 часа. 
Развојни циљеви и задаци додатне наставе из билогије  усклађени су са разојним планом школе за 
период од 2013. до 2016. године. 

 
ГЕОГРАФИЈА 

 
Оријентациони програм 

(14 часова годишње) 
 
1. Предмет, подела и значај друштвене географије у систему наука (2) 
2. Становништво, религија, култура(5) 
3. Насеља (2) 
4. Политичке и економске карактеристике савременог света(5) 

 
 
 

НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА 
Циљ: 
Оспособљавање ученика за примену знања и решавање проблема и задатака у новим и непознатим 
ситуацијама, активно стицање знања  кроз истраживачки приступ. 
Задаци: 
Развијање способности перцепције простора и логичког закључивања. 
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Оријентациони програм 
(30 часова годишње) 

1. Ортогоналне пројекције дужи која је паралелна или управна на прој. равни (4) 
2. Продори праве кроз пројекцијске равни (4) 
3. Геометријски ликови  паралелни и управни са пројекцијским равнима (4) 
4. Ортогоналне пројекције геометријских тела  (4) 
5. Геометријски ликови у зрачној равни (5) 
6. Геометријски ликови у косој равни (5) 
 
Напомена:  Обрађују се теме и врста задатака који својом тежином  одговарају ученицима који су 
заинтересовани и спремнији за нешто обимније градиво из овог предмета. Број часова по теми 
прилагодити интересовању ученика. 
 
 

ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 
Циљеви и задаци: 
Самостално решавање проблема. Решавање склопа конструктивних делова, њихову повезаност, 
зависност и садејство у обликованој целини одређених функционалних и естетских квалитета. 
Оспособљавање ученика да самостално примене научено и решавају проблеме и задатеке у новим и 
непознатим ситуацијама кроз истраживачки приступ. 
 

Оријентациони програм 
(30 часова годишње) 

1. Цртежи и пројекти у грађевинарству (2) 
Ортогонална пројекција и аксонометрија.  

2. Елементи објеката високоградње (3) 
Носиви елементи, склопови. Масивни конструктивни систем. Скелетни конструктивни систем 

3. Вертикални конструктивни елементи (10) 
Зидови, стубови. Зидови од модуларних блокова, зидови од опеке. Зидови од ливеног армираног 
бетона. Оплате. Термоизолација зидова, минималне дебљине зидова за топлотну заштиту.  

4. Отвори у зидовима (2) 
Отвори за прозор, елементи отвора за прозор. Парапети и банак. Отвори за врата, елементи отвора за 
врата. 

5. Земљотресно инжењерство (4) 
Елементи укрућења објекта, у хоризонталним и вертикалним правцима. Везе вертикалних и 
хоризонталних серклажа. 

6. Темељи (4) 
Подела темеља према врсти тла и конструктивном склопу зграде. Минимална дубина фундирања. 
Хидроизолација објеката. 

7. Одабрани задаци са  такмичења (5) 
(Такмичење се одржава у другом разреду, са целокупним програмом за први у други разред, те се 
задаци могу парцијално радити). 
Препознавање конструктивних система, самостално решавање комплексних зидова, серклажа, врата, 
прозора и темеља. 
Задаци који су по свом садржају изван наведених тема. 

 
 
 

II разред 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
 

Циљеви и задаци:  
Проширивање и продубљивање знања из редовне наставе, усвајање додатних садржаја у складу са 
интересовањем ученика. Подстицање ученика за учествовање на такмичењима, развијање амбиција и 
такмичарског духа, као и подстицање истраживачког духа. Оспособљавање ученика за самостално и 
доживотно стицање знања. Углед и промоција школе. 
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Оријентациони програм 
(30 часова годишње) 

1. Kњижевност (12) 
Просветитељство. Романтизам. Реализам. Лектира. 
2. Језик (12) 
Књижевни језик. Морфологија (у ужем смислу). Правопис. 
3. Култура изражавања (3) 
Усмено изражавње. Писано изражавање. 
4. Одабрани тестови/задаци за такмичење из српког језика и језичке културе (3) 
НАПОМЕНА: Назначени број часова за поједине теме је оријентациони и може се повећати (смањити) 
за 1 или 2 часа. 

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 
Оријентациони програм 

(35 часова годишње) 
Циљеви и задаци:  

• стицање, проширивање и продубљивање знања у свим језичким активностима 
• проширивање и богаћење вокабулара 
• подстицање и развијање могућности конверзације на енглеском језику 
• додатно изучавање општег и стручног језика 

 
1. Places and Things (4) 
What…like?; Comparatives /superlatives; Synonyms/antonyms; A city break. 
2. Fame! (3) 
Present Perfect; for, since; Word endings; Making conversation. 
3. Do's and don'ts (3) 
Have to; Should/must; Words that go together; At the doctor’s. 
4. Going Places (3) 
Time clauses; if; Hot verbs make/do/take/get; Directions 
5. Things that changed the World (3) 
Passives; Verbs and nouns that go together; Telephoning 
6.  What if…? (4) 
Second conditional; might; Phrasal verbs; Exclamations with so and such 
7. Trying your best (4) 
Present Perfect Continuous; Hot verbs bring/take/come/go; Social expressions 
8. Technical Language (4) 
Civil Engineering; Video Clips 
9. Припрема за такмичења (7) 

 
 

ИСТОРИЈА 
Циљ:  
Разумевање историјског простора и времена, историјских процеса и токова, као и развијање 
националног, европског и светског духа толеранције код ученика. 
Задатак:  
Постићи да настава допринесе интелектуалном развоју ученика 
 

Оријентациони програм 
(18 часова) 

1. Европа и свет у другој половини 19. века и почетком 20. века (4) 
2. Србија и Црна Гора од средине 19. века до почетка  рата (4)                  
3. Први светски рат 1914-1918. године  (3) 
4. Краљевина СХС-Југославија у међуратном периоду (4) 
5. Други светски рат 1939-1945 (3) 
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МАТЕМАТИКА 
(за све струке) 

Програм је оквирни и исти за све средње школе (гимназије и средње стручне школе) 
 

Оријентациони програм 
(30 часова годишње) 

1. Квадратне једначине, функције н неједначине (4) 
2. Нелинеарне Диофантове једначине (4) 
3. Ирационални алгебарски изрази, једначине и неједначине (4) 
4. Експоненцијални и логаритамски изрази, једначине и неједначине (4) 
5. Проблеми екстремних вредности (6) 
Елементарне алгебарске методе решавања проблема екстремних вредности. Решавање неких проблема 
геометријским конструкцијама. Изопериметријски проблем. 
6. Реални бројеви (4) 
Разни приступи у заснивању реалних бројева, операције с реалним бројевима, приближна рачунања. 
7. Геометријске конструкције у простору (5) 
Праве, равни и углови у простору. Паралелна, ортогонална и централна пројекција; перспектива. 
Приказивање просторних фигура цртежом у равни. Конструкције пресека тела. 
8. Одабрана поглавља тригонометрије (8) 
Тригонометријски изрази, једначине и неједначине. 
Примене тригонометрије (решавање троугла, у другим областима, у пракси). 
9. Логичко-комбинаторни и слични нестандардни задаци (4) 
(нпр. Дирихлеов принцип, комбинаторна геометрија и др.). 
10. Рачуноводство (8) 
Слободан избор садржаја. 
11. Одабрани задаци за математичка такмичења (5) 
Задаци који су по свом садржају изван наведених тема. 
 
НАПОМЕНА: У сваком разреду треба обрадити 6-8 тема (по избору наставника), зависно од подручја 
рада и струке, односно програма наставе. Назначени број часова за поједине теме је оријентациони и 
може се повећати (смањити) за 1 или 2 часа. 

 
 

ФИЗИКА 
Циљ: 
У оквиру додатне наставе могу се продубљиватии 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. 
 

Оријентациони програм 
(30 часова годишње) 

1. Силе и вртложна физичка поља 
2. Физика микросвета        
3. Осцилације 
4. Таласи 
5. Квантна својства електромагнетног зрачења 
 
 

ГЕОДЕЗИЈА 
Циљ: 
Да ученик стекне нова, проширена знања, из подручја геодезије и утврди основна знања за повезивање теорије 
и праксе. Циљ додатне наставе је да у складу са Развојним планом школе за период 2013/2016: 
-  развија способности ученика за стицање и примену знања и вештина у струци за коју се образују 
-  оспособљава ученике за самостално и доживотно стицање знања 
-  припрема ученике за укључивање у рад и променљиво тржиште рада 
-  унапређује однос наставник-ученик 
-  развија пријатну и безбедну школску средину 
-  подиже углед и промовише школу 
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Задаци: 
-  да упозна ученике са савременим мерним системима 
-  да ученици упознају примену теоријских објашњења 
-  да ученик у потпуности овлада формулама за обраду података мерења 
-  да развија марљивост, прецизност и сигурност у раду 
-  да развија способност логичког размишљања 
-  да развија способност повезивања знања из различитих области 

 
Оријентациони програм 

(30 часова годишње) 
1. Предмет и задатак геодезије (4) 
2. Мере и мерења (16) 
3. Снимање детаља (4)   
4. Израда планова (4) 
5. Глобални позициони систем (ГПС) (2) 

 
НАПОМЕНА: Број часова по теми се може променити као и саме теме уколико ученици покажу интересовање 
за неку нову или актуелну тему. 
Одабир тема ће се направити на првим часовима додатне наставе везано за интересовања самих ученика. 
Додатна настава ће се реализовати кроз израду задатака, разговоре, праћењем, уз помоћ интерент презентација. 
Рад ће се одвијати у групама, индивидуално и у паровима. 
 
 

НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА 
 

Оријентациони програм 
(30 часова годишње) 

 
Циљ: 
Оспособљавање ученика за примену знања и решавање проблема и задатака у новим и непознатим 
ситуацијама, активно стицање знања  кроз истраживачки приступ. 
Задаци: 
Развијање способности перцепције простора и логичког закључивања 
1. Геометријска тела са базисом у зрачној равни ( 4 ) 
 
2. Геометријска тела са базисом у косој равни ( 4 ) 
Вежбање задатака са ранијих такмичења грађевинских школа 
 
3. Пресек геометријских тела зрачном равни ( 4 ) 
Вежбање задатака са ранијих такмичења грађевинских школа 
 
4. Коса пројекција сложених геометријских тела ( 4 ) 
Вежбање задатака са ранијих такмичења грађевинских школа 
 
5. Решавање сложених кровова ( 5 ) 
Вежбање задатака са ранијих такмичења грађевинских школа 
 
6. Котирана пројекција ( 5 ) 
 
НАПОМЕНА:  Обрађују се теме и врста задатака који својом тежином  одговарају ученицима који су 
заинтересовани  и спремнији за нешто обимније градиво из овог предмета, а с обзиром да се одржавају 
такмичења из нацртне геометрије другог разреда Грађевинско геодетских школа врсту задатака бирати 
са прошлих такмичења. Број часова по теми прилагодити интересовању ученика. 
 
 

ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 
Циљ: 
Усвајање знања, ставова, вештина и вредности кроз наставу грађевинских конструкција који доприносе 
остваривању општих образовних и васпитних циљева, посебно унапређивање когнитивног, 
емосионалног и социјалног развоја ученика. Оспособљавање ученика за примену знања и решавање 
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проблема и задатака у новим и непознатим ситуацијама, активно стицање знања  кроз истраживачки 
приступ. 
Задаци:  
Повезивање са садржајима других стручних предмета, овладавање и примена знања у решавању 
конкретних задатака, изналажење оптималних конструктивних решења, повезивање садржаја предмета 
са свакодневним искуством, навикавање на тимски рад, самопроцену. 
 

Оријентациони програм 
(30 часова годишње) 

 
1. Конструктивни системи; масивни систем, скелетни систем, карактеристике,примена (3) 
2. Темељи (5) 
3. Међуспратне конструкције (5) 
4. Вертикалне комуникације; степенице: прорачун, конструкција (5) 
5. Кровни системи; класичне кровне конструкције, решеткасте кровне конструкције (7) 
6. Различити конструктивни склопови, решавање (5) 
НАПОМЕНА: Обрађују се теме и врсте задатака који својом тежином  одговарају ученицима 
заинтересованим  и спремним за стицање проширених знања из овог предмета, а с обзиром да се 
одржавају такмичења из Грађевинских конструкција другог разреда. Врсту задатака бирати са прошлих 
такмичења. Број часова по теми прилагодити интересовању ученика. 

 
 

ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 
Циљеви и задаци: 
- оспособљавање ученика да ефикасно и рационално користе рачунаре развијање способности 

перцепције простора и логичног закључивања; 
- развијање систематичности и прецизности у рачунарској и графичкој обради пројектне 

документације; 
- оспособљавање ученика за тимски рад и сарадњу са другим стручњацима из истог или другог 

подручја рада; 
- оспособљавање ученика да примењују одређене садржаје, односно знања стечена изучавањем 

других стручних предмета, при рачунарском пројектовању и моделирању у 2D и ЗD; 
- изграђивање код ученика критичког става о предностима и недостацима рачунара у различитим 

применама. 
-  

Оријентациони програм 
(35 часова годишње) 

 
1. Рад са табелама (8) 
Уношење података у табелу (типови података, нумерички формати, датум и време). Форматирање табеле 
(Формуле, Функције, Аутоматско уношење серија података, Манипулација радним листовима). 
Графичко представљање података. Креирање графикона. Измене у графикону (позадине слова,   скале, 
боја, промена величине,...). Претходни преглед табеле и графикона. Штампање. 
2. Обрада цртежа на рачунару  – AUTOCAD 2D (27) 
Команде везане за приказ цртежа. Основне трансформације ентитета (транслација, копирање, ротација, 
осно пресликавање, хомотетично пресликавање). Помоћна средства у цртању. Помоћна мрежа тачака. 
Помоћне линије. Прецизно погађање карактеристичних тачака ентитета. Нивои и рад са нивоима. 
Атрибути ентитета. Измена атрибута. Цртање  и  едитовање  сложених  ентитета.  Полилиније, 
сплајнови, мултилиније. Измене на ентитетима (скраћивање, продужавање, подела, разлагање, спајање). 
Шрафирање. Начини дефинисања контуре за шрафирање. Типови и својства шрафуре. Текст. Стилови 
текста. Текст едитор. Котирање. Типови и елементи кота. Стилови котирања. Блокови. Библиотеке 
готових елемената и цртежа. Штампање цртежа на штампачу и плотеру. 
 

 
ЛИКОВНА КУЛТУРА И ЦРТАЊЕ 

 
Циљеви и задаци: 
Унапређивање ликовне писмености и естетских критеријума, оспособљавање за успешну визуелну и 
вербалну комуникацију; унапређивање знања о ликовним законитостима, техникама, материјалима и 
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прибору и оспособљеност за примену стеченог знања у настави и свакодневном животу; упознавање 
националног и светског културног и уметничког наслеђа и развијање одговорног односа према очувању 
културне и уметничке баштине;  унапређивање естетских критеријума; развијање визуелног опажања, 
моторике, стваралачког и критичког мишљења, радозналости, имагинације и иновативности кроз 
разноврсне ликовне и проблемске задатке и оспособљеност да стечена искуства примењују у настави 
других предмета, свакодневном животу, даљем школовању и будућем занимању; стицање увида у значај 
повезаности ликовног стваралаштва са осталим уметностима, наукама и процесима рада; оспособљавање 
за индивидуални и тимски рад као и примену стечених знања и умења у уређењу, унапређењу и очувању 
животне и радне средине. Оспособљавање ученика за самостално и доживотно стицање знања. Углед и 
промоција школе. 

 
Оријентациони програм 

(8 часова годишње) 
 

1. Општи појмови о уметности и уметничко наслеђе (4) 
Уметност у простору, уметност у времену. Уметност и природа. Уметност и друштво. 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. 
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. 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). 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. 
 
2.  Самостално ликовно изражавање (4) 
Линија као елемент уметничког израза. Боја као средство сликарског обликовања. Тродимензионално 
обликовање. Перспектива: инверзна, линеарна, ваздушна. Простор. Светло и сенка као елементи 
сликарског и скулпторског обликовања. Светлински односи. Боја. Нови облици изражавања у 
уметности. Композиција (Компоновање објеката у одређеном простору с обзиром на намену). 
Фотографија. Филм – покретна слика.  
НАПОМЕНА: Назначени број часова за поједине теме је оријентациони и може се повећати (смањити) 
за 1 или 2 часа. 
 

III разред 
 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Циљеви и задаци:  
Проширивање и продубљивање знања из редовне наставе, усвајање додатних садржаја у складу са 
интересовањем ученика. Подстицање ученика за учествовање на такмичењима, развијање амбиција и 
такмичарског духа, као и подстицање истраживачког духа. Оспособљавање ученика за самостално и 
доживотно стицање знања. Углед и промоција школе. 
 

Оријентациони програм 
(30 часова годишње) 

 
1. Kњижевност (15) 
Модерна. Међуратна и ратна књижевност. Лектира. 
2. Језик (10) 
Творба речи. Лексикологија. Синтакса. Правопис. 
3. Култура изражавања (3) 
Усмено изражавње. Писано изражавање. 
4. Одабрани тестови/задаци за такмичење из српког језика и језичке културе (2) 
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НАПОМЕНА: Назначени број часова за поједине теме је оријентациони и може се повећати (смањити) 
за 1 или 2 часа. 

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Циљеви и задаци:  
• стицање, проширивање и продубљивање знања у свим језичким активностима 
• проширивање и богаћење вокабулара 
• подстицање и развијање могућности конверзације на енглеском језику 
• додатно изучавање општег и стручног језика 

 
Оријентациони програм 

 (35 часова годишње) 
 
1. It's a Wonderful World (4) 
Tenses; Auxiliary Verbs; Short Answers; Social Expressions 
2. Get Happy! (4) 
Present Tenses, Simple or Continuous?; Passive; Sport, Numbers and dates 
3. Telling Tales (4) 
Past Tenses; Passive; Art and Literature; Giving Opinions 
4. Doing the Right Thing (4) 
Modal Verbs- obligation and permission; Nationality Words; Requests and offers 
5. On the Move (4) 
Future forms; The weather; Travelling around 
6.  I just love it! (4) 
Expressions with 'like'; Verb patterns; Food, towns, people; Signs and sounds 
7. Technical Language (4) 
Civil Engineering; Video Clips 
8. Припрема за такмичења (7) 

 
 

МАТЕМАТИКА 
(за све струке) 

Програм је оквирни и исти за све средње школе (гимназије и средње стручне школе) 
 

Оријентациони програм 
(30 часова годишње) 

 
1. Полиедри, правилни полиедри; тетраедар (6) 
Коса слика, пресеци и симетрија полиедра. Правилни полиедри. Разни задаци о тетраедру, Питагорина 
теорема у простору. 
2. Обртна тела. Комбинована тела (4) 
3. Математичка индукција. Низови (6) 
Математичка индукција. Аритметички низ, геометријски низ. Гранична вредност низа. Неке сумационе 
формуле. 
4. Рекурентне формуле и неке њихове примене (4) 
Задавање низа рекурентном формулом, Фибоначијев низ. Простије диференцне једначине. 
5. Разне примене вектора (4) 
Примене вектора у геометрији, алгебри, тригонометрији и др. 
6. Метод координата. Функције и графици (8) 
Координате на правој, Декартов координатни систем у равни, други координатни системи. Општа идеја 
координата. Трансформације координатних система, примене. Важније функције и њихови графици, 
рационална функција, функције с апсолутним вредностима. Графичко решавање једначина и 
неједначина, графичко решавање задатака линеарног програмирања. Примена метода координата на 
испитивање једначина и неједначина с параметрима. Формирање једначина геометријских места тачака 
у равни. Координатни метод у решавању геометријских задатака. 
7. Комплексни бројеви и полиноми (6) 
Комплексни бројеви: операције, геометријска интерпретација, тригонометријски облик. Муаврова 
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формула. Ојлерова формула. Полиноми с комплексним коефицијентима, основна теорема алгебре, 
Вијетове формуле. Неке примене комплексних бројева. 
8.Системи једиачина и неједначина другог или вишег реда (4) 
9. Конусни пресецн (6) 
Конусни пресеци: геометријски и аналитички приступ. 
10. Сферна геометрија (8) 
Геометрија сфере. Тригонометрија сфере, површина сферног троугла. Примене у астрономији, 
картографији, навигацији и др. 
11. Математика у применама (4) 
Разне примене математике (зависно од струке): грађевинарство, геодезија, електротехника, машинство, 
саобраћај, пољопривреда и шумарство, финансије и осигурање, уметност, итд, 
12. Логичко-комбинаторни задаци (4) 
Разни нестандардни и „главоломни“ задаци (проблеми куглица, математичко-шаховске „главоломије“, 
разне математичке игре, криптографија и др.). 
13. Одабрани задаци за математичка такмичења (6) 
Задаци који су по свом садржају изван наведених тема. 
НАПОМЕНА: У сваком разреду треба обрадити 6-8 тема (по избору наставника), зависно од подручја 
рада и струке, односно програма наставе. Назначени број часова за поједине теме је оријентациони и 
може се повећати (смањити) за 1 или 2 часа. 
 

ФИЗИКА 
Циљ: 
У оквиру додатне наставе могу се продубљиватии 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. 
 

Оријентациони програм 
 (30 часова годишње) 

 
1. Динамика флуида 
2. Топлотне појаве 
3. Једносмерна електрична струја 
 

 
СТАТИКА И ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА 

 
Циљеви и задаци: 
-  оспособљавање ученика да димензионишу пресек водећи рачуна о сигурности и економичности у  
   исто време.  
-  развијање систематичности и прецизности у раду 
- оспособљавање ученика за тимски рад и сарадњу са другим стручњацима из истог или другог 
   подручја рада; 
-  оспособљавање ученика да примењују знања из статике у другим стручним предметима 
-  припрема ученика за Републичко такмичење грађевинских и геодетских школа 

 
Оријентациони програм 

 (35 часова годишње) 
 

1. Моменти инерције равних површина (8) 
-  Тежиште 
-  Координатни систем 
-  Штајнерова теорема 
-  Моменти инерције сложених површина 

 
2. Аксијално напрезање (10) 
-  Силе у штаповима решетке (обнављање статике друге године) 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018/19. – 2021/22.  -  Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд 

517 

 

-  Нормални напон у пресеку 
-  Хуков закон 
-  Димензионисање сложених пресека 

 
3. Савијање (17) 
-  Дијаграми пресечних сила (обнављање статике другог разреда) 
-  Екстремне вредности статичких утицаја 
-  Нормални напон у пресеку 
-  Смичући напон у пресеку 
-  Дијаграм нормалног и смичућг напона 
-  Димензионисање сложених пресека 
 
 

БЕТОН 
 

Оријентациони програм 
(35 часова годишње) 

 
1. Цемент (2) 
2. Агрегат(4) 
Испитивање гранулометријског састава и цртање гранулометријске криве 
3. Испитивање чврстоће бетона(2) 
4. Арматура (4) 
Обликовање арматуре, сидрење арматуре, настављање арматуре 
5. Стуб (11) 
Димензионисање стуба оптерећеног на силе притиска, израда плана арматуре за стуб и спецификације 
арматуре 
6. Греда оптерећена на савијање (12) 
Димензионисање просте греде оптерећене на савијање, израда плана арматуре и спецификације арматуре 
за просту греду 
 
НАПОМЕНА: обрађене су све теме, акценат бачен на димензионисање и план арматуре за стуб и просту 
греду, као главне теме. Назначени број часова за поједине теме је оријентациони и може се повећати 
(смањити) за 1 или 2 часа. 
 

ПУТЕВИ 
Додатна  настава ће бити организована са једним часом недељно, у терминима који су предвиђени у распореду 
часова за сваког професора. 
 
Додатна  настава се организује за ученике, који  показују интересовање за напредновање и  желе да прошире 
своја знања из предмета Путеви. 
 
Циљ додатне наставе је да ученик  стекне нова, проширена знања, на пољу изградње путева, коришћења нових 
материјала, технологија , примене нових средстава механизације.  Одабир тема ће се напревити на првим 
часовима додатне наставе везано  за интересовања самих ученика. Додатна настава ће се реализовати кроз 
разговоре, праћењем, уз помоћ интерент презентација, нових токова у градњи,  реализације нових пројеката 
код нас, али и занимљивих решења која се примењују у свету. Рад ће се одвијати у групама, индивидуално и у 
паровима. 
 
Циљ додатне наставе је да у складу са Развојним планом школе за период 2013/2016 : 
-  развија способности ученика за стицање и примену знања и вештина у струци за коју се образују 
-  оспособљава ученике за самостално и доживотно стицање знања 
-  припрема ученике за укључивање у рад и променљиво тржиште рада 
-  унапређује однос наставник-ученик 
-  развија пријатну и безбедну школску средину 
-  подиже углед и промовише школу 
 
Задаци додатне наставе јесу да: 
-  упозна ученике са савременим методама извођења доњег строја саобраћајница 
-  упозна ученике са савременом механизацијом која се користи у градње доњег строја 
-  употреба геотекстила у градњи путева 
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-  развија начин мишљења и расуђивања 
-  развија логичко и апстрактно мишљењеи критички став у мишљењу 
-  стицање знања о природним ресурсима , њиховој ограничености и одрживом коришћењу 
-  развијање правилнг односа према заштити, обнови и унапређењу  животне средине. 
 

Оријентациони програм 
(35 часова годишње) 

 
1. Заштитне и потпорне конструкције геотехничких објеката (5) 
2. Савремена механизација за геотехничке радове (4) 
3. Примена геотекстила у градњи путева (5) 
4. Савремене методе у изради усека и насипа (6) 
5. Одржавање доњег строја саобраћајница (5) 
6. Савремене методе пројектовања путева (4) 
7. Трасирање (4) 
8. Састав пројектне документације (2) 

 
НАПОМЕНА: Број часова по теми се може променити као и саме теме уколико ученици покажу интересовање 
за неку нову или актуелну тему. 
 
 

МЕХАНИКА ТЛА И ФУНДИРАЊЕ 
 

Циљеви и задаци додатне наставе, уз уважавање интересовања и склоности ученика: 
-  развијањe индивидуалних могућности ученика, њихових интересовања и способности 
-  развој стручних компетенција неопходних  за успешно запошљавање 
-  развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација уз     коришћење 
информационо-комуникационих технологија  
-  оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег образовања; 
-  развијање мотивације за учење и интересовања за грађевинарство  

 
Оријентациони програм 

(30 часова годишње) 
 

1. Увод у Механику тла  (2) 
2. Механика тла (6) 
3. Земљане косине (8) 
4. Потпорни зидови (8) 
5. Непосредно фундирање грађевинских објеката (3) 
6. Посредно фундирање грађевинских објеката (3) 
 
 

IV разред 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
Циљеви и задаци:  
Проширивање и продубљивање знања из редовне наставе, усвајање додатних садржаја у складу са 
интересовањем ученика. Подстицање ученика за учествовање на такмичењима, развијање амбиција и 
такмичарског духа, као и подстицање истраживачког духа. Оспособљавање ученика за самостално и 
доживотно стицање знања. Углед и промоција школе. 
 

Оријентациони програм 
 (30 часова годишње) 

 
1. Kњижевност (15) 
Проучавање књижевности. Савремена књижевност. Лектира. 
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2. Језик (10) 
Синтакса. Правопис. 
3. Култура изражавања (2) 
Усмено изражавње. Писано изражавање. 
4. Одабрани тестови/задаци за такмичење из српког језика и језичке културе (3) 
НАПОМЕНА: Назначени број часова за поједине теме је оријентациони и може се повећати (смањити) 
за 1 или 2 часа. 
 
 
 
 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Циљеви и задаци:  

• стицање, проширивање и продубљивање знања у свим језичким активностима 
• проширивање и богаћење вокабулара 
• подстицање и развијање могућности конверзације на енглеском језику 
• додатно изучавање општег и стручног језика 

 
Оријентациони програм 

 (35 часова годишње) 
 
1. The World of Work (4) 
Present Perfect active and passive; Phrasal verbs; On the phone 
2. Just Imagine! (4) 
Conditionals; Time Clauses; Base and strong adjectives; Making suggestions 
3. Relationships (4) 
Modal verbs 2 - probability; Character adjectives; So do I! 
4. Obsessions (4) 
Present Perfect Continuous; Time expressions; Compound Nouns; Quantity 
5. Tell me about it! (4) 
Indirect Questions; Question tags; The body; Informal English 
6.  Life's Great Events! (4) 
Reported Speech; Reporting verbs; Birth, marriage, and death; Saying sorry 
7. Technical Language (4) 
Civil Engineering; Video Clips 
8. Припрема за такмичења (7) 
 
 

МАТЕМАТИКА 
(за све струке) 

Програм је оквирни и исти за све средње школе (гимназије и средње стручне школе) 
 

Оријентациони програм 
(30 часова годишње) 

 
1. Математнчке структуре (4) 
Бројеви и операције, општи појам операције; појам математичке структуре, примери. Групе 
геометријских трансформација. Појам о аксиоматском методу. 
2. Развој и врсте геометрија (4) 
Постанак геометрије. Разне геометрије: еуклидске и нееуклидске геометрије, афина и пројективна 
геометрија. 
3. Кратак преглед историје математике (8) 
4. Функције у природи и техници (4) 
Оптерећење и савијање греде, силе трења, радиоактивни распад материје, спуштање падобраном, 
атмосферски притисак и мерење висине барометром, количина горива за ракету, хармонијске 
осцилације, клатно, пригушене осцилације, плима и осека, спектрална анализа. 
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5. Извод и интеграл (8) 
Извод и примене извода. Интеграл и примене интеграла. Универзална формула (Симпсонова формула). 
Најпростије диференцијалне једначине и њихова веза са интегралом, геометријска интерпретација. 
Диференцијалне једначине у физици, техници и др. 
6. Непрекидност (4) 
Непрекидне функције (геометријски и аналитички смисао). Примена на решавање једначина и 
неједначина. Непрекидна пресликавања, тополошка пресликавања. 
7. Нумеричке методе (5) 
Израчунавање вредности израза; коначне разлике, примене. Одређивање приближних решења једначина: 
графичком методом итерације и др. 
8. Елементи комбинаторике и вероватноће (8) 
Основна правила комбинаторике. Варијације, пермутације, комбинације. Биномни образац и неке његове 
примене. Вероватноћа и њено израчунавање, условна вероватноћа, геометријска вероватноћа. 
Бернулијева схема и др. 
9. Елементи теорије информација и основни кибернетике (5) 
Информациони системи (зависно од струке). 
10. Математика у применама: елементи математичког моделирања (6) 
Појам математичког модела. Линеарно и динамичко моделирање. Мрежно планирање. Емпиријски 
модели. Модели система масовног опслуживања. Моделирање диференцијалним једначинама (примери 
из праксе). 
11. Елементи теорије игара (4) 
Појам игре и стратегије игре. Цена игре, матрица игре. Принцип минимакса. Основна теорема теорије 
игара. Примери. 
12. Одабрани задаци за математичка такмичења (4) 
Задаци који су по свом садржају изван набројаних тема. 
НАПОМЕНА: У сваком разреду треба обрадити 6-8 тема (по избору наставника), зависно од подручја 
рада и струке, односно програма наставе. Назначени број часова за поједине теме је оријентациони и 
може се повећати (смањити) за 1 или 2 часа. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂЕЊА 
Циљеви и задаци: 

• Развијање индивидуалних могућности ученика, њихових интересовања, мотивисаности за учење 
• Оспособљавање за успешније укључивање на тржиште рада 
• Упознавање са прорачуном трајања и начином формирања цене немеханизованог и 

механизованог рада 
• Упућивање ученика у начин израде предмера и предрачуна 
• Овладавање елементима планирања и оперативног организовања рада. 

 
Оријентациони програм 

 (30 часова) 
 

1. Грађевинска механизација (6) 
Шири и ужи избор машина за земљане и бетонске радове, практични учинци машина и прорачун 
коштања радног часа машина 

2. Предмер, предрачун и анализа позиције  (14) 
Одабрани задаци са републичких такмичења грађевинских и геодетских школа, анализа цена 
сложених позиција, прорачун трајања радова, прорачун потреба у радној снази, материјалу и 
механизацији 

3. Планирање и програмирање грађења (10) 
Гантограм, мрежни дијаграм, анализа структуре, анализа времена, динамички планови радне снаге 
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БЕТОН 
Циљеви и задаци: 
Продубљивање  и проширивање знања из  области које су обрађене на часовима, логичко повезивање 
знања из предмета бетон са градивом других предмета, припрема ученика за такмичење, као и за 
самосталан рад. Додатна настава се организује за ученике који  постижу изузетне резултате, или 
показују  интересовање за продубљивање знања из одређеног предмета. 

 
Оријентациони програм 

 (32 часа годишње) 
 

1. Греде од АБ оптерећене на савијање (димензионисање, линија затежућих сила) (2) 
2. Греде од АБ оптерећене на савијање (прорачун према Т силама) (8)       
3. Прорачун носача Т-пресека од АБ (8) 
4. Пуне плоче од АБ оптерећене на савијање са главном арматуром у једном правцу (4) 
5. Теорија граничних стања употребљивости (1) 
6. Предходно напрегнути бетон (1) 
7. Прорачун приземног објекта (4) 
8. Припрема за такмичење (4) 

 
 
 

ФИЛОЗОФИЈА 
за III (Социологија) и IV (Филозофија) разред 

 
ЕТИКА 

 
Оријентациони програм 

(30 часова годишње) 
 

1. Етика и филозофија  (4) 
2. Теоријско одређење основних етичких појмова (4) 
3. Слобода (4) 
4. Морал и друштво (4) 
5. Историја етике (8) 
6. Нормативна етика (6) 
НАПОМЕНА: Садржаји програма реализоваће се у зависности од интересовања ученика. 

 
 

ПУТЕВИ 
Циљ: 
Да ученик стекне нова, проширена знања, на пољу изградње путева, коришћења нових материјала, технологија, 
примене нових средстава механизације. Циљ додатне наставе је да у складу са Развојним планом школе за 
период 2013/2016: 

− развија способности ученика за стицање и примену знања и вештина у струци за коју се 
образују 

− оспособљава ученике за самостално и доживотно стицање знања 
− припрема ученике за укључивање у рад и променљиво тржиште рада 
− унапређује однос наставник-ученик 
− развија пријатну и безбедну школску средину 
− подиже углед и промовише школу 

Задаци додатне наставе јесу да: 
− упозна ученике са савременим врстама коловозних конструкција 
− упозна ученике са савременим начинима извођења коловозних конструкција 
− упозна ученике са савременим начинима извођења тунела 
− развија начин мишљења и расуђивања 
− развија логичко и апстрактно мишљењеи критички став у мишљењу 
− стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу 
− развијање правилног односа према заштити, обнови и унапређењу животне средине 
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Оријентациони програм 

(34 часа годишње) 
1. Врсте коловозних конструкција (6) 
2. Савремени начини извођења коловозних конструкција (4) 
3. Примена нових материјала за изградњу коловозних конструкција (5) 
4. Савремене методе у градњи тунелских конструкција (6) 
5. Одржавање коловозних конструкција (5) 
6. Савремене методе пројектовања путева (4) 
7. Трасирање (4) 

 
НАПОМЕНА: Одабир тема ће се направити на првим часовима додатне наставе везано за интересовања самих 
ученика. Додатна настава ће се реализовати кроз разговоре, праћењем, уз помоћ интерент презентација, нових 
токова у градњи, реализације нових пројеката код нас, али и занимљивих решења која се примењују у свету. 
Рад ће се одвијати у групама, индивидуално и у паровима. 
Број часова по теми се може променити као и саме теме уколико ученици покажу интересовање за 
неку нову или актуелну тему. 
Додатна настава ће бити организована са једним часом недељно, 34 часа годишње у терминима који су 
предвиђени у распореду часова за сваког професора. 
Додатна настава се организује за ученике, који показују интересовање за напредновање и желе да прошире 
своја знања из предмета Путеви. 

 
ЖЕЛЕЗНИЦЕ 

Циљ: 
Да ученик стекне нова, проширена знања, на пољу железница, коришћења нових материјала, технологија, 
примене нових средстава механизације. Циљ додатне наставе је да у складу са Развојним планом школе за 
период 2013/2016: 

− развија способности ученика за стицање и примену знања и вештина у струци за коју се 
образују 

− оспособљава ученике за самостално и доживотно стицање знања 
− припрема ученике за укључивање у рад и променљиво тржиште рада 
− унапређује однос наставник-ученик 
− развија пријатну и безбедну школску средину 
− подиже углед и промовише школу 

Задаци додатне наставе јесу да: 
− упозна ученике са савременим конструкцијама пруге 
− упозна ученике са савременим начинима извођења конструкције 
− развија начин мишљења и расуђивања 
− развија логичко и апстрактно мишљењеи критички став у мишљењу 
− стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу 
− развијање правилнг односа према заштити, обнови и унапређењу животне средине 

 
Оријентациони програм 

(34 часа годишње) 
 

1.  Елементи горњег строја (9) 
2.  Савремени начини извођења конструкција пруге (4) 
3.  Савремене конструкције пруге (6) 
4.  Одржавање пруга (5) 
5.  Савремене методе пројектовања пруга (4) 
6.  Трасирање (4) 
 
НАПОМЕНА: Одабир тема ће се направити на првим часовима додатне наставе везано за интересовања 
самих ученика. Додатна настава ће се реализовати кроз разговоре, праћењем, уз помоћ интерент 
презентација, нових токова у градњи, реализације нових пројеката код нас, али и занимљивих решења 
која се примењују у свету. Рад ће се одвијати у групама, индивидуално и у паровима. 
Број часова по теми се може променити као и саме теме уколико ученици покажу интересовање за 
неку нову или актуелну тему. 
Додатна настава ће бити организована са једним часом недељно, у терминима који су предвиђени у 
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распореду часова за сваког професора. Додатна настава се организује за ученике, који показују 
интересовање за напредновање и желе да прошире своја знања из предмета Железнице. 
 

 
МЕТАЛНЕ И ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

 
Циљеви и задаци додатне наставе, уз уважавање интересовања и склоности ученика: 
-  развијањe индивидуалних могућности ученика, њихових интересовања и способности 
-  развој стручних компетенција неопходних  за успешно запошљавање 
-  развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација уз     коришћење 
информационо-комуникационих технологија  
-  оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег образовања; 
-  развијање мотивације за учење и интересовања за грађевинарство  
 

Оријентациони програм 
(30 часова годишње) 

 
 

3. Основни појмови о металним конструкцијама  (2) 
4. Спојна средства      (3) 
5. Статички рад и избор спојних средстава  (3) 
6. Решеткасти носачи, предности, врсте   (3) 
7. Пројектовање монтажних наставака  (4) 
8. Елементи конструкције индустријских објеката  (4) 
9. Избор статичког система индустријског објекта (3) 
10. Савремени дрвени носачи    (4) 
11. Лепљено ламелирано дрво    (4) 

 
 
 

МОСТОВИ 
Циљеви и задаци: 
-  развијањe индивидуалних могућности ученика, њихових интересовања и способности 
-  развој стручних компетенција неопходних  за успешно запошљавање 
-  развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација уз    
   коришћење информационо-комуникационих технологија  
-  оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег образовања; 
-  развијање мотивације за учење и интересовања за грађевинарство. 
 

Оријентациони програм 
(30 часова годишње) 

1. Основни појмови о мостовима (4) 
Мостови у Београду- карактеристике. Занимљивости о мостовима у свету (израда презентације за 
одабрани објекат)  
2. Пропусти – проналажење података са интернета о изграђеним пропустима на путевима и 

железници (2) 
3. Бетонски мостови (13) 
Попречни пресеци. Коловозни детаљи. Коловозна конструкција. Носећи елементи. Главни носачи. 
Лежишта. Стубови. Темељи. Прилазне конструкције. Израда диспозиције АБ моста. 
4. Челични мостови (7) 
Друмски мостови- носећа конструкција. Железнички мостови- носећа конструкција. Главни носачи- 
пуни и решеткасти. Попречни пресеци; спрегови. Диспозиције челичних мостова. Рекорди у распонима 
челичних мостова. 
5. Дрвени и камени мостови (2) 
Дрвени мостови –презентација. Камени мостови – презентација. 
6. Грађење и санација мостова (2) 
НАПОМЕНА: Програм ће бити прилагођен интересовањима и склоностима ученика. 
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ВЕРОНАУКА 
(изборни предмет) 

 
Циљ:  
Да ученици науче основна учења, идеје и историјат јудаизма, ислама, римокатоличанства, лутеранства, 
калвинизма, англиканства, хиндуизма, будизма, шинтоизма, конфучијенизма; да ученици науче о 
историјским околностима које су довеле до појаве протестанстких покрета и да науче који су 
најмасовнији од тих покрета, да ученици стекну основна знања о малим протестантским верским 
заједницама, дученици стекну основна знања о односу државе и верских заједница. 
 
Задатак:  
Развијање толеранције према другим верским заједницама; да ученици науче да је право на вероисповест 
једно од основних људских права гарантованих међународном повељом УН о људским правима. 
 

Оријентациони програм 
- за сва четири разреда - 

(28 часова) 
Основана учења, идеје и историјат различитих религија 
Јудаизам (посета синагоги, ако је могуће) (2). Ислам (посета џамији, ако је то могуће) (2). 
Римокатолицизам (посета римокатоличком храму, ако је могуће) (2). Протестантизам (3). Евангелизам 
(лутеранство) (1). Реформизам (калвинизам) (1). Англиканство (1). Мале прозестантске верске заједнице 
(2). Хиндуизам (2). Будизам (2). Шинтоизам (1). Конфучијенизам (1). Верске заједнице и држава (1). 
Јудаизам и политика (1). 
 
 
 

8.3.  ПРОГРАМ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 
 
На основу Закона о средњем образовању и васпитању (Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, 
бр. 55/2013 од 25.6.2013. године, ступио је на снагу 3.7.2013, а примењује се почев од школске 2013/ 
2014. године) „Припремну наставу школа остварује за редовног ученика који се упућује 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. 
Школа је дужна да организује 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“. 
 
 
8.3.1  ПРОГРАМ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РЕДОВНОГ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ УПУЋУЈЕ НА 
ПОЛАГАЊЕ РАЗРЕДНОГ/ПОПРАВНОГ ИСПИТА 
 
Циљ:  да ученици усвоје основне садржаје наставног предмета. 
Задаци: да се ученици припреме да са успехом положе разредни/поправни испит. 
Садржаји програма су идентични прописаном наставном плану и програму, са фондом од најмање 
10% од укупног годишњег броја часова из предмета на који је ученик упућен на разредни/поправни 
испит. 
 
8.3.2 ПРОГРАМ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКИХ ИСПИТА 
 
На основу Закона о средњем образовању и васпитању школа је дужна да организује 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. 
Припремни рад се реализује у другом полугодишту, када се ученици определе за изборне предмете. 
Матурски испит се састоји из: 

- заједничког дела и 
- посебног дела. 
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У заједничком делу ученик полаже српски језик и књижевност и то само писмено. 
Посебни део испита обухвата: 

- матурски практични рад, 
- усмену проверу знања и 
- усмени испит из једног изборног предмета. 

 
Садржај матурског практичног рада ученик бира из следећих предмета: 

- Путеви, 
- Железнице, 
- Мостови, 
- Металне и дрвене конструкције. 

 
Изборни предмети су: 

- Математика, 
- Физика, 
- Страни језик, 
- Бетон, 
- Организација грађења. 

 
 
 
 

З а ј е д н и ч к и   д е о   и с п и т а 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
 

Циљеви и задаци:  
Систематизација усвојених знања из области савремене књижевности. Овладавање правописним  
нормама српског језика. Оспособљавање ученика да изразе и тумаче сопствене мисли, ставове и осећања 
у усменом и писаном облику. Оспособљавање ученика за поуздано морално просуђивање, 
опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и 
асоцијалног понашања. Развијање самосвести и личне одговорности код ученика. 
Унапређивање логичког  мишљења и закључивања. Унапређивање језичке и функционалне писменост. 
Развијање прецизности и тачности. Развијање вештина и способности коришћења српског језика у 
општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, образовања и 
интелектуалног развоја. Оспособљавање ученика да разумеју, користе и критички размишљају о 
идејама, чињеницама, осећањима и ставовима које изражавају други на српском језику у усменом и 
писаном облику. 

 
Оријентациони програм 

(5 часова) 
1. Kњижевност (1) 
Савремена књижевност. Лектира. 
2. Језик (2) 
Правопис. 
3. Култура изражавања (2) 
Писано изражавање. 
НАПОМЕНА: Назначени број часова за поједине теме је оријентациони и може се повећати (смањити) 
за 1 или 2 часа. 
 

П о с е б н и   д е о   и с п и т а – м а т у р с к и   п р а к т и ч н и   р а д 
 

ПУТЕВИ 
Циљ: 
Да се ученици упуте у начин полагања матурског испита, у начин реализације практичног дела  - задатка 
на матурском испиту. Осим тога циљ припремне наставе је да : 
-  ученици стекну нова, проширена знања, на пољу изградње путева,  
-  коришћења нових материјала, технологија , примене нових средстава механизације.   
-  да примене  знања и вештина које су стекли током образовања  
-  оспособљава ученике за самостално и доживотно стицање знања 
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-  припрема ученике за укључивање у рад и променљиво тржиште рада 
-  унапређује однос наставник-ученик 
-  развија пријатну и безбедну школску средину 
-  подиже углед и промовише школу 
 
Задаци: 
-  да се ученик упути како да приступи изради задатка и теме 
-  да се ученик упути у начин полагања и одбране матурског рада 
-  развијање начина мишљења и расуђивања 
-  развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу 
-  стицање знања о природним ресурсима , њиховој ограничености и одрживом коришћењу 
-  развијање правилног односа према заштити, обнови и унапређењу  животне средине 
 

Оријентациони програм 
(5 часова) 

 
Консултације при изради матурског задатка  
 

-  Начин вођења трасе пута од тачке А до тачке Б   
-  Одабир одговарајућих параметара 
-  Упућивање у литературу    

 
 

ЖЕЛЕЗНИЦЕ 
 

Припремна настава за матурски испит организује се за ученике који се одлуче,  да као  практични задатак , на 
матурском испиту, раде задатак из предмета Железнице. 
 
Циљ припремне наставе је да се ученици упуте у начин полагања матурског испита , у начин реализације 
практичног дела  - задатка на матурском испиту. 
 
Осим тога циљ припремне наставе је  да : 
-  ученици стекну нова, проширена знања, на пољу изградње железница,  
-  коришћења нових материјала, технологија , примене нових средстава механизације.   
-  да примене  знања и вештина које су стекли током образовања  
-  оспособљава ученике за самостално и доживотно стицање знања 
-  припрема ученике за укључивање у рад и променљиво тржиште рада 
-  унапређује однос наставник-ученик 
-  развија пријатну и безбедну школску средину 
-  подиже углед и промовише школу 
 
Задаци припремне наставе за матруски испит јесу да: 
-  упути ученике како да приступе изради  задатка и теме 
-  упути ученике у начин полагања и одбране матурског рада 
-  развија начин мишљења и расуђивања 
-  развија логичко и апстрактно мишљењеи критички став у мишљењу 
-  стицање знања о природним ресурсима , њиховој ограничености и одрживом коришћењу 
-  развијање правилног односа према заштити, обнови и унапређењу  животне средине 
 

Оријентациони програм 
(5 часова) 

 
Консултације при изради матурског задатка 
 

- начин вођења трасе железница од тачке А до тачке В 
- одабир одговарајућих параметара 
- упућивање у литературу 
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МОСТОВИ 
Циљ:  
Да се ученици оспособе за  израду задатка и примену усвојених знања у конструисању и разради 
пројеката мостова.  
 
Задаци: 
Оспособљавање ученика за самостално решавање конкретних задатака при пројектовању мостовских 
конструкција.  
 
Задатак за матурски практичан рад из предмета Мостови је:  

Израда диспозиције армирано бетонског моста система проста греда / континуална греда преко 
задатог профила терена. 

 
Оријентациони програм 

(4 часа) 
   

1. Распон моста; Одређивање димензија носећих елемената: главних и попречних носача, 
коловозне плоче; Распоред главних и попречних носача   

2. Цртање попречног пресека моста - у пољу и над ослонцем   
3. Цртање подужног пресека, изгледа и основа темеља 
4. Цртање детаља - пешачка стаза/ограда 

 
 
 

МЕТАЛНЕ И ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 
 

Циљеви програма припремне неставе за израду матурског рада су пружање инструкција и овладавање 
потребним знањем за усвајање оптималног начина фундирања, статичког система, избора  главних 
носача и рожњача  и оспособљавања за успешнан рад у струци у области пројектовања и извођења 
индустријских објеката. 
 

Оријентациони програм 
(7 часова) 

 
1. Темељна конструкција индустријске хале (1) 
2. Веза стубова са темељном конструкцијом (1) 
3. Стубови хале, носачи кранске стазе (1) 
4. Главни носачи, решеткасти и пуни (1) 
5. Рожњаче и затеге (1) 
6. Кровни покривач и елементи за осветљење (лантерне) (1) 
7. Одводњавање, тротоари (1) 

 
 

П о с е б н и   д е о   и с п и т а – и з б о р н и   п р е д м е т 
 

ФИЗИКА 
 

Оријентациони програм 
(9 часова) 

 
1. Простор, време, кретање 
2. Сила и енергија 
3. Динамика ротационог кретања 
4. Осцилације 
5. Физика микросвета 
6. Динамика флуида 
7. Топлотне појаве 
8. Електрична струја 
9.   Геометријска оптика 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
(изборни предмет) 

Циљеви и задаци: 
• стицање, проширивање и утврђивање знања у свим језичким активностима 
• оспособљавање за даље образовање и самообразовање 
• подстицање и развијање могућности конверзације на енглеском језику 

 
Оријентациони програм 

(9 часова) 
 
1. The Present Tenses (1) 
2. The Past Tenses (1) 
3. The Future Tense (1) 
4. Regular and irregular plural of nouns (1) 
5. Regular and irregular comparison of adjectives (1) 
6. Articles (definite, indefinite and zero article) (1) 
7. Conditional Clauses (1st, 2nd and 3rd type) (1) 
8. Personal and possessive pronouns (1) 
9. Passive voice (1) 

 
 
 
 

БЕТОН 
(изборни предмет) 

Циљеви и задаци: 
Пружање помоћи оним ученицима који су изабрали бетон као матурски испит, да систематизују знање 
из овог предмета и да са упехом заврше школовање. 

 
Оријентациони програм 

(6 часова) 
 

1. Технологија бетона  (1) 
2. Стуб од АБ  (2) 
3. Греде од АБ правоугаоног и Т пресека оптерећене на савијање са утицајем Т сила  (2) 
4. Пуне плоче од АБ оптерећене на савијање са главном арматуром у једном правцу  (1)      

                                         
 

ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂЕЊА 
(изборни предмет) 

Циљеви и задаци: 
Пружање помоћи оним ученицима који су као изборни предмет изабрали организацију грађења, да 
овладају знањима и вештинама из области предвиђених планом и програмом за дати премет, што ће им 
помоћи да се успешније укључе на тржиште рада или за наставак даљег школовања. 

Оријентациони програм 
(7 часова) 

 
1. Грађевинска механизација  (2) 

Намена, радни циклус, практични учинак, коштање радног сата 
2. Грађевинске норме  (1) 

Читање и примена норми у грађевинарству 
3. Предмер, предрачун и анализа позиције  (2) 

Израда предмера и предрачуна, анализа цена позиција, прорачун трајања радова 
4. Планирање и програмирање грађења (2) 

Мрежни дијаграм, анализа структуре, анализа времена, Гантограм. 
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9. ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ РАЗВИЈАЈУ СПОСОБНОСТИ ЗА 
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА, ТИМСКИ РАД, САМОИНИЦИЈАТИВА И 
ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА  

 

9.1.  УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 
 
 
Програм и план рада 
 
Циљ рада Ученичког парламента је мотивисање, укључивање и оспособљавање ученика за активно и 
слободно укључивање у рад школе, стварање подстицајне климе за развој ученичких компетенција.  
 
Основни задатак јесте да чланови парламента схвате и прихвате одговорности обавезу учествовања у 
раду парламента, а да истовремено остали ученици прихвате парламент (његове чланове, председника и 
друге представнике) као своје тело преко кога могу активно учествовати у раду Школе.  
 
Носиоци активности су ученици. Као сарадници могу бити Одељењске старешине, наставници и 
родитељи. Реализацију програма прати Наставничко веће.  

 
 

Садржајрада - активности Месец Носиоциактивности Сарадници Напомена 

• Конституисање новог 
сазива Парламента 

• Избор представника 
органа Парламента, 
председника, заменика 

• Усвајање Програмарада 
Парламента, Пословника 
о раду и информација о 
правилницима и Статуту 
школе 

• Екскурзија 

IX ученици представници 
одељења 

одељењске 
старешине, 
секретар, 
педагог, 
задужени наставници 
и заинтересовани  
наставници 

 

• Разматрање и 
предлагање 
активностиза 
побољшање наставе  

• Разматрање предлога о 
васпитнодисциплинским 
мерама и начину 
примене 

• Предлози о 
активностима сарадње 
парламената са 
локалном зајеницом 

X чланови парламента и 
формиране радне групе 
за активности 
 

задужени 
наставници, 
педагог, 
спољни сарадник 

 
 
 
 
 
 
 

• Предлози и 
организовање васпитних, 
хуманитарних, 
друштвенокорисних и 
других активности у 
школи 
 

XI чланови 
парламента 
 
 

задужени 
наставници, 
одељењске 
старешине 
 

Укључивање 
упараве школе у 
планирање и 
реализацију 
(спољни 
сарадник, по 
потреби) 

• Обележавање значајних 
датума током године 

• Aнализа рада 
Парламента у првом 

XII чланови 
парламента, 
председник 
парламента 

задужени 
наставници, 
одељењске 
старешине 
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Садржајрада - активности Месец Носиоциактивности Сарадници Напомена 

полугодишту  
• Разматрање 

актуелнихпитања из 
школске живота 

II чланови 
парламента 

задужени 
наставници, 
одељењске 
старешине, 
педагог, 
директор 

 

• Теме за отворени 
дијалог:Анкете и 
активности 

III чланови 
парламента 
радне групе 

задужени 
наставници, 
одељењске 
старешине, 
педагог, 
директор 

 

• Разматрање 
ваннаставних и 
слободних активости 

• Професионална 
оријентација 
 

IV члановипарламента задужени 
наставници, 
одељењске 
старешине, 
педагог 

 

• Анализа рада 
парламента на крају 
другог полугодишта 

V чланови парламента задужени наставници  

• Завршна седница 
• Усвајање годишњег 

извештаја 

VI председник 
парламента 

задуженинаставници  

 
Све активности предвиђене планом и програмом парламента могу се проширити новим 

садржајима, у складу са одлуком Ученичког парламента и Наставничког већа. 
 

 

9.2.  УЧЕНИЧКА КОМПАНИЈА 
 

 Ученичкe компанијe су основане 1919. године у САД а данас у свету обухватају 10 милиона ученика, у 
123 земље света. Раде по лиценци Ученичких компанија САД-а. Junior Achievement Worldwide (JAW) је 
глобална непрофитна организација чију активност финансирају разни фондови и појединци. 
 

 Junior AchievementSerbia(Достигнућа младих у Србији) је једна од националних организација у оквиру 
глобалне мреже JAW која је започела са својим активностима у октобру 2002. године и до сада делује у 
око 100 средњих школа широм Србије а своју мрежу је започела и међу Основним школама. Сва 
актуелна дешавања и могућност регистрације се налазе на сајту www.ewb.ja/ye.org. 
Сваке школске године Достигнућа младих Србије организује семинаре и конференције за менторе 
Ученичких компанија и директоре школа. Организује и низ других активности и едукација за ученике, о 
чему редовно и на време обавештава менторе и помоћнике директора. Сврха Ученичких компанија је да 
едукује и инспирише младе људе да уважавају вредности слободног предузетништва, затим да разумеју 
бизнис и привреду и припреме се за глобално тржиште. 
 
 Програми које спроводи организација „Достигнућа Младих“: 
 
 Ученичка компанија са Примењеном економијом. Овај компанијски програм помаже 

људима да цене и боље разумеју улогу бизниса у нашем друштву. Обезбеђује основно 
економско образовање, стичу знања о механизмима помоћу којих функционише 
бизнис. Ученици користе креативне идеје и иновативност у размишљању. 

 Предузетништво без граница је програм који подучава о вредностима европске 
трговине и вештине функционисања на међународном тржишту. Овај програм воде 
школе а циљ је успостављање трговинских веза између две школе лоциране у истим или 

http://www.ewb.ja/ye.org
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различитим земљама.                                   www.ewb.ja-ye.org                                                             
                                      

 Бизнис етика подстиче доношење етичких одлука код ученика док се припремају да уђу на 
глобално тржиште. Кроз овај програм препознају и анализирају терминологију за проучавање 
етике. 

 Банке у акцији и ЈА Титан су програми банкарских индустрија који се спроводи кроз 
компијутерску симулацију и активности у учионици, доносе одлуке о цени, производњи, 
маркетингу. 
 

 Ученичка компанија ,,ХОУП” има визију да креира предузимљиву генерацију отворену за промене, 
оснажену и спремну за суочавање са будућношћу, која размишља изван оквира своје тренутне ситуације 
у свету бизниса и предузетништва и активно учествује у свим сегментима активног живота повећавајући 
своје могућности при запошљавању. Имплементација и развој економских и образовних програма у 
нашој школи приближава стварни свет бизниса младим људима и развија њихове потенцијале.До сада је 
кроз 3 наведена програма прошло преко 60 ученика којима смо са радошћу поделили сертификате Junior 
Achievementа и захвалнице у име Грађевинске техничке школе „Бранко Жежељ” у којој Компанија ради 
од 2005. године . Ученици у овом узрасту уз помоћ ментора имају задатак да симулирају праву 
компанију на тржишту.Наша компанија конкурише на скоро сва такмичења Ученичких компанија током 
године и припрема оно што жири највише вреднује: сценску презентацију, представљање, интервју и 
компанијски извештај. 
 

 Мисија, визија и циљеви су производња, услуга, иновативност у размишљању, стицање вештина 
пословања на тржишту. Припрема ка глобалном тржишту.  Истраживање личних и етичких вредности, 
процењивање у доношењу одлука. Повећана могућност запошљавања, припрема за укључивање у свет 
одраслих, утицај на ширу околину. Циљеви су креативност, нове идеје, пословање, оптимална цена 
производа, рад на рачунару, сарадња са школама које имају сличне циљеве, размена искуства, 
такмичарски дух, освајање тржишта, тимски рад, прихватање изазова. 

  
Пословна замисао наших ученика зависи од тржишта, јавности, актуелних дешавања у друштву. 
Ученици врше анкете и тако и сазнају шта купце највише интересује па на основу тога доносе одлуку у 
коју акцију уложити новац. То је један од кључева успеха наше компаније. На тај начин анализирамо 
тржиште и посматрамо којих производа има најмање и шта производе друге компаније. Тако је 
конкуренција мања. 

 
 Компанија ,,ХОУП,, сваке године укључује оптималан број од око 15 ученика из свих година и узраста.  

Акције се спроводе уз договор ментора и ученика на првим часовима, затим се бира акција у складу са 
ситуацијом у друштву а коју одређујемо писменим и усменим анкетама. Постоји неколико 
традиционалних догађаја по којима се наша компанија препознаје. Акцију најављујемо плакатима у холу 
школе. Обухватамо ученике, професоре, родитеље, сараднике школе и ширу заједницу. Профит улажемо 
у хуманитарне акције, помажемо појединцу или групи. Зарађена средства улажемо у нову акцију. 
Сарађујемо и са другим школама и компанијама. 

 Потребна финансијска средства обезбеђујемо од продаје наших производа тако што један део новца од 
продаје делимо радницима као плате, а други део новца остављамо за улагање у будућу акцију. Cве наше 
акције фотографишемо и пишемо краће извештаје за сајт школе www.gtskola.edu.yu који је место где се 
могу видети сви наши досадашњи радови. Рекламирамо се и путем фејсбук странице. Ментор је усмерио 
ученике да се прикључе на два европска сајта Ученичких компанија ради размене искуства. Први је 
Enterprisewithoutborders (Enterprajzvidautborders)- Предузетништво без граница, а други је  (Dži Aj Džej) 
SocialEnterprise, (Soušlenterprajz). Друштвено предузетништво или социјално одговорно пословање. 
Пошто смо у тим програмима, били смо учесници Националног такмичења Социјално предузетништво. 
Можемо се похвалити да смо прва школа и Ученичка компанија у Србији која се прикључила и сарађује 
са осталим Ученичким компанијама у Европи. Током године учествујемо у свим важним дешавањима 
које координира „Достигнућа младих Србије“, а то су семинари, тренинзи, едукације, такмичења која се 
одигравају на атрактивним локацијама уз савремени Европски начин рада и дружења.  

 Сваке године са радошћу очекујемо нове пословне изазове.

http://www.ewb.ja-ye.org/
http://www.gtskola.edu.yu/
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Циљ секције Садржај рада (активности) Број 
часова Начин рада Време и место 

реализације 
Сарадници у 
реализацији 

Начин 
праћења 

Потребан 
дидактички 
материјал 

-  Развијање 
предузетничких 
вештина и 
интересовања код 
ученика; 
-  припремање ученика 
за укључивање у 
друштвени и 
професионални живот 
и стицање 
предузетничких 
вештина за самостални 
пословни подухват. 

- Покретање компаније, пријава 
ученика, организовање тима 

2 Креативне 
идеје, 
брејнсторминг, 
генерисање 
пословне идеје 

септембар-октобар 
(кабинет 28) 

чланови секције - извештаји за 
наставничко 
веће на крају 
првог и другог 
полугодишта; 
- наступи 
ученика и 
наставника; 
- видео и 
аудио записи 
са наступа; 
- фотографије. 

- Материјали   
за израду 
производа и  
рукотворима 
према врсти 
производа, 
картон, лепак, 
маркери у 
боји, стикери, 
перлице, итд. 

- Развој пословног плана организовање 
посла, избор производа, подела посла и 
позиција у компанији 

5  октобар 
(кабинет 28) 

чланови секције 

Припрема акције Ради заради путуј 4  новембар 
(кабинет 28) 

чланови секције 

Реализација акције 
Ради заради, путуј 

4  децембар 
(кабинет 28)/ 

чланови секције 

Припрема  акције Стереометријом до 
зараде и новогодишњих честитки 

7  јануар 
(у школи) 

чланови секције и 
други ученици, 
наставник музичке 
уметности 

Реализација акције  Украси дрво и цвет 
Представљање на Сајму ученичких 
компанија 
Прављење компанијског извештаја 

10  фебруар 
(кабинет 28)/ 

чланови секције 

Анализа постигнутих резултата 
Припрема другог дела акције ради 
заради  

3  март 
(кабинет 28, у 
школи)/ 

чланови секције 

Реализација акције  10  април 
(у школи)/ 

чланови секције 

Реализација завршних активности   2  мај 
(у школи)/ 

чланови секције и 
други ученици 

Припрема годишњег извештаја 4  јун 
(кабинет 28)/ 

чланови секције 
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10. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ   
 
Културна и јавна делатност школе представља манифестацију целокупног васпитно-образовног рада 
који се остварује у школи. Ту активност школа остварује кроз програме сарадње са организацијама, 
институцијама културе (музеји, галерије, позоришта, секције, спортска друштва и др.) и родитељима. 
Основни циљ ових активности је узајамно организовано деловање школе и средине. Поред општих 
васпитних задатака, посебни задаци културне и јавне делатности школе су: 

- оспособљавање ученика да користе све вредности које им пружа средина за њихов свестрани 
развој и богатији лични живот у слободном времену као и презентирање оних резултата којима 
школа богати културни и друштвени живот средине ( прославе, јубилеји, манифестације); 

- афирмисање школа као културних центара у месту и стварање педагошких и друштвених услова 
за реализацију циља и задатака васпитања и образовања у школи и богаћењу културног живота 
средине. 
 

Садржаји рада:  
Коришћење услова које пружа друштвена средина: 

- организовање коришћења програма библиотека, позоришта, музеја, универзитета; организовано 
коришћење програма научних трибина, јавних предавања; ангажовање истакнутих научних, 
културних, јавних радника за разговор са ученицима по жељи и програмима ученичких 
организација; организовање семинара, курсева у кабинетима и просторијама школе, 
организовање разних међушколских такмичења и смотри из разних научних области; 
организовање излета и екскурзија; сарадња са друштвеном средином у програмирању и 
коришћењу спортских објеката у школи за рекреацију у физичко васпитање омладине.  
 

Упознавање друштвене средине са начином организовања и резултатима васпитно-образовног 
рада: 

- упознавање опреме: кабинета, савремених аудиовизуелних средстава, машина у школској 
радионици; организовање изложби на којима се приказују практични радови ученика и други 
радови; стваралаштво на практичном раду, приказивање стваралаштва секција и других 
ваннаставних активности, а које су везане за поједине наставне области, културно-уметничке 
приредбе, смотре, достигнућа и стваралаштво (драмско, хорско, музичко, ликовно, производно и 
друго);  спортске манифестације (приредбе, јавни наступи, такмичења); школске манифестације 
( приредбе, Светосавски дани, јубилеји); активности у оквиру међушколске сарадње ( прославе, 
смотре, приредбе и изложбе). 

 
Сарадња са родитељима: 

- рад и сарадња са родитељима у реализацији појединих активности; информисање родитеља о 
захтевима који се представљају ученицима; о резултатима ученика; укључивање родитеља у 
остваривање образовно-васпитних послова и задатака из појединих програма и свих облика 
сарадње школе и друштвене средине (секције, професионална орјентација, друштвено-користан 
рад, манифестације); рад на подизању нивоа педагошко-психолошког образовања родитеља. 

 
Учешће школе у активностима друштвене средине: 

- учешће ученика у обележавању и прослављању значајних датума и јубилеја; организовање 
радних акција и акција солидарности у месној заједници и широј друштвеној средини уз учешће 
ученика; укључивање талентованих ученика у културно-уметничка, спортска и друга друштва 
средине; организовано укључивање у добровољно давање крви, пружања помоћи старијима и 
акција Црвеног крста. 

 
Школа као центар културног и друштвеног живота: 

- организовање разних облика подизања стручне и професионалне културе младих и одраслих; 
васпитање младих за хумане односе међу половима, припремање за брак и одговорно обављање 
родитељских дужности; неговање аматеризма и слободног креативног  испољавања младих у 
слободном времену. 
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У оквиру културних, јавних и стваралачких активности Школа за школску 2017/2018. годину 
предвиђа следеће активности: 

− Сарадња са свим друштвеним и културним институцијама на територији општине Звездара, 
чије су активности везане за рад са средњим школама 

− Посета позоришним представама, музејским поставкама, биоскопским пројекцијама итд. 
− Посета Сајму књига 
− Учешће на Сајму грађевинарства 
− Припреме за такмичења (општинска, градска, државна, међународна) 
− Организовање прославе Дана Светог Саве 

 
Носиоци ових послова су руководиоци секција, ученици-чланови секција, стручна већа, 

наставници и стручни сарадници. 
Реализацију прати Наставничко веће. 

 
Културна и јавна делатност школе представља манифестацију целокупног васпитно-образовног рада 
који се остварује у школи. Ту активност школа остварује кроз програме сарадње са организацијама, 
институцијама културе (музеји, галерије, позоришта, секције, спортска друштва и др.) и родитељима. 
Основни циљ ових активности је узајамно организовано деловање школе и средине. Поред општих 
васпитних задатака, посебни задаци културне и јавне делатности школе су: 

- оспособљавање ученика да користе све вредности које им пружа средина за њихов свестрани 
развој и богатији лични живот у слободном времену као и презентирање оних резултата којима 
школа богати културни и друштвени живот средине ( прославе, јубилеји, манифестације); 

- афирмисање школа као културних центара у месту и стварање педагошких и друштвених услова 
за реализацију циља и задатака васпитања и образовања у школи и богаћењу културног живота 
средине. 
 

Садржаји рада:  
Коришћење услова које пружа друштвена средина: 

- организовање коришћења програма библиотека, позоришта, музеја, универзитета; организовано 
коришћење програма научних трибина, јавних предавања; ангажовање истакнутих научних, 
културних, јавних радника за разговор са ученицима по жељи и програмима ученичких 
организација; организовање семинара, курсева у кабинетима и просторијама школе, 
организовање разних међушколских такмичења и смотри из разних научних области; 
организовање излета и екскурзија; сарадња са друштвеном средином у програмирању и 
коришћењу спортских објеката у школи за рекреацију у физичко васпитање омладине.  

 
Упознавање друштвене средине са начином организовања и резултатима васпитно-образовног 
рада: 

- упознавање опреме: кабинета, савремених аудиовизуелних средстава, машина у школској 
радионици; организовање изложби на којима се приказују практични радови ученика и други 
радови; стваралаштво на практичном раду, приказивање стваралаштва секција и других 
ваннаставних активности, а које су везане за поједине наставне области, културно-уметничке 
приредбе, смотре, достигнућа и стваралаштво (драмско, хорско, музичко, ликовно, производно и 
друго);  спортске манифестације (приредбе, јавни наступи, такмичења); школске манифестације 
( приредбе, Светосавски дани, јубилеји); активности у оквиру међушколске сарадње ( прославе, 
смотре, приредбе и изложбе). 

 
Сарадња са родитељима: 

- рад и сарадња са родитељима у реализацији појединих активности; информисање родитеља о 
захтевима који се представљају ученицима; о резултатима ученика; укључивање родитеља у 
остваривање образовно-васпитних послова и задатака из појединих програма и свих облика 
сарадње школе и друштвене средине (секције, професионална орјентација, друштвено-користан 
рад, манифестације); рад на подизању нивоа педагошко-психолошког образовања родитеља. 

 
Учешће школе у активностима друштвене средине: 

- учешће ученика у обележавању и прослављању значајних датума и јубилеја; организовање 
радних акција и акција солидарности у месној заједници и широј друштвеној средини уз учешће 
ученика; укључивање талентованих ученика у културно-уметничка, спортска и друга друштва 
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средине; организовано укључивање у добровољно давање крви, пружања помоћи старијима и 
акција Црвеног крста. 

 
Школа као центар културног и друштвеног живота: 

- организовање разних облика подизања стручне и професионалне културе младих и одраслих; 
васпитање младих за хумане односе међу половима, припремање за брак и одговорно обављање 
родитељских дужности; неговање аматеризма и слободног креативног  испољавања младих у 
слободном времену. 

 
 

У оквиру културних, јавних и стваралачких активности Школа за школску 2017/2018. годину 
предвиђа следеће активности: 

− Сарадња са свим друштвеним и културним институцијама на територији општине Звездара, 
чије су активности везане за рад са средњим школама 

− Посета позоришним представама, музејским поставкама, биоскопским пројекцијама итд. 
− Посета Сајму књига 
− Учешће на Сајму грађевинарства 
− Припреме за такмичења (општинска, градска, државна, међународна) 
− Организовање прославе Дана Светог Саве 

 
Носиоци ових послова су руководиоци секција, ученици-чланови секција, стручна већа, 

наставници и стручни сарадници. 
Реализацију прати Наставничко веће. 
 
 

 
11. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ - СЕКЦИЈЕ 
 
 

1. Геодетска секција 
2. ArmCAD 
3. Енглески клуб 
4. Музичка секција ( хор) 
5. Школа ван школе  
6. Гитара 
7. Историјска секција 
8. Математичка секција  
9. Планинарска секција 
10. Почеци модерне уметности 
11. Архитектура у 20. веку 
12. Клуб љубитеља филма 
13. Фото секција 

 
Секције се формирају на основу решења о структури и распореду обавеза наставника у оквиру 
четрдесеточасовне радне недеље и према интересовању ученика. Годишњим планом рада школе, за 
једну школску године, могуће је планирати и друге секције, у односу на горе наведене. 
За рад секције, у свакој школској години одређује се један или више задужених наставника. Реализацију 
рада секција прати Наставничко веће.  
 
Планови рада секциј
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Назив секције: Геодетска секција 
Годишњи фонд часова: 35 
План рада секције: 

Циљ секције Садржај рада (активности) 
Број 

часова  
Начин рада 

Време и место 
реализације 

Сарадници у 
реализацији 

Начин праћења 
Потребан 

дидактички 
материјал 

- надоградња постојећих 
знања из области 

геодезије, грађевине као 
и других области науке 

и технике 
 

- стицање знања о 
примени геодезије у 

грађевинарству 

- информисање ученика, договор о начину рада секције 
- формирање "радних група" 

- обрада прикупљеног материјала 
- израда паноа и  презентација на задате теме 

- приказивање филма РГЗ-а 
- посета Музеју науке и технике 
- посета сајму грађевинарства 

- посета градилишту 
- прикупљање видео и фото записа, као и писаног 

материјала ученика 
- обрада прикупљеног материјала на  рачунару 

- разговор саученицима и припрема презентације о 
виђеном 

35 рад по 
групама 

Септембар-јун 
 
 

/кабинет 52/ 
 

/Музеј науке и 
технике/ 

 
/Сајам 

грађевине/ 
 

/градилиште/ 

чланови        
секције 

- извештаји за 
наставничко 
веће на крају 

школске 
године 

- видео записи 
- фотографије 

 

- литература 
- рачунари 
- пројектор 
- интернет 
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Назив секције: ArmCAD 
Годишњи фонд часова: 35 
План рада секције: 

Циљ секције Садржај рада (активности) 
Број 

часова  
Начин рада 

Време и 
место 

реализације 

Сарадници у 
реализацији 

Начин праћења 
Потребан 

дидактички 
материјал 

- Упознавање ученика са 
програмом ArmCAD који се 
не обрађује на часовима 
редовне наставе , а који се 
користи зе цртање планова 
и спецификација арматуре. 
Ученици ће се обучити за 
рад у овом програму, који је 
један од програма који се 
најчешће користе у 
грађевинским предузећима.  

Информисање ученика и договор о начину рада секције; 
формирање "радних група", представљање могућности 
програма 
Веза са AutoCAD-ом, веза са Тower-oм,основни 
параметри програма.  
Команде за рад са шипкама у подужном и попречном 
пресеку, команде за рад са мрежном арматуром. 
Цртање плана оплате на основу архитектонског пројекта, 
план оплате плоча, греде и стуба, котирање шипки. 

35 индивидуални септембар-
јун 
/кабинет 25/ 

чланови 
секције 

- извештаји за 
НВ на крају 
школске 
године 
 

- рачунари 
- интернет 
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Назив секцијe: Енглески клуб 
Годишњи фонд часова: 35 
План рада секције: 

Циљ секције Садржај рада (активности) 
Број 
часова  

Начин рада 
Време и место 
реализације 

Сарадници у реализацији 
Начин 
праћења 

Потребан 
дидактички 
материјал 

-развој стваралачких 
способности, 
креативности, 
-развој интелекта 
-развој способности 
проналажења, 
анализирања, примене 
и саопштавања 
информација  
-јачање чулног, 
језичког и литерарног 
сензибилитета;-
подстицање и 
развијање 
комуникације и 
сарадње; 
-подстицање 
позитивних ставова  
 

Европски Дан језика     2 Израда паноа септембар 
/кабинет 59/ 

заинтересовани 
наставници и ученици 

- извештаји за 
НВ на 
полугодишту 
и на крају 
школске 
године 
- израђени 
панои 

- хамер 
- стикери 
- фломастери 
- читанка 
- уџбеник 
- литература 
- интернет 

Међународни Дан деце    4 Радионичарски рад 
Израда паноа 

октобар 
/кабинет 59/ 

заинтересовани 
наставници и ученици 

Међународни Дан 
толеранције 
Светски Дан права детета 

   4 Радионичарски рад 
Израда паноа 

 
новембар/ 
 

заинтересовани 
наставници и ученици 

Светски Дан људских права 
Нова Година 
Божић 

   8 Радионичарски рад 
Израда паноа 

децембар и 
јануар 

заинтересовани 
наставници и ученици 

Дан Св.Трифуна 
8.март-Дан жена 7 Радионичарски рад 

Израда паноа фебруар/ март 
заинтересовани 
наставници и ученици 

Дан школе 
Дан планете Земље 
Дан борбе против пушења 

8 
Радионичарски рад 
Израда паноа 

април 
 
 мај 

заинтересовани 
наставници и ученици 

Светски Дан заштите 
животне средине 2 Радионичарски рад 

Израда паноа јун 
заинтересовани 
наставници и ученици 
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Назив секције: Музичка секција (хор) 
Годишњи фонд часова: 35 
План рада секције: 

Циљ секције Број 
часова Начин рада Време и место 

реализације 
Сарадници у 
реализацији Начин праћења Потребан дидактички 

материјал 

          

-развој 
стваралачких 
способности, 
креативности, 
-развој 
интелекта 

 
   35 

Настава хора се одржава кроз два часа 
недељно, распоређена у два дана у 
недељи (уторак и четвртак). 

Септембар/Октобар 
 

заинтересовани 
наставници и 
ученици 

- извештаји за НВ на 
полугодишту и на 
крају школске године 
-аудио-визуелни запис 
- Анализа постигнутих 
резултата. 

литература-ноте 
              -  рачунар 
              - пројектор 
               - интернет 
              -клавинова 

        

Интензивирају се припреме за школску 
славу Св.Саву. Пробе се одржавају и 
ванредно. Композиције које се обрађују 
су „Химна Св.Сави“ и  „ Химна Боже 
Правде“-двогласно. Припрема се и соло-
наступ ученика. Пева се и неколико 
песама популарно-забавног карактера 
 

Новембар/Децембар/ 
Јануар 
 

заинтересовани 
наставници и 
ученици 

         

Планира се и припрема индивидуални 
наступ са најталентованијим ученицима 
на музичком такмичењу и интерним 
приредбама. Програм за ове наступе је 
увек осмишљен у складу са жељом 
ученика који индивидуално наступа.  
 

Фебруар/Март/Април 
 

заинтересовани 
наставници и 
ученици 

        

Посета институцијама културе 
значајним за музичку уметност.  

Мај/Јуни 
 

заинтересовани 
наставници и 
ученици 
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Назив секције: „Школа ван школе” 
Годишњи фонд часова: 35 
План рада секције: 
 

Циљ секције Садржај рада (активности) 
Број 

часова 
Начин рада 

Време и 
место 

реализације 

Сарадници у 
реализацији 

Начин праћења 
Потребан 

дидактички 
материјал 

Развијање 
практичних 
сазнања, 
вештина и 
ставова 
корисних за  
будући живот 

Радионица инспирисна поставком у 
Народном музеју ,,Тесла и Пупин на истом 
путу”, разматрање живота и открића два 
светка научника 

 Групни Октобар и 
новембар, 
Народни 
музеј 
/кабинет 5/ 

чланови секције извештаји за 
НВ на 
полугодишту и 
на крају 
школске године 
израда паноа 
снимци 

 

Посета ,,Фестивалу науке“ и касније 
разматрање експеримента који су на 
фестивалу демонстрирани. 

 Групни Београдски 
сајам, 
/кабинет 5/ 
 

Заинтересовани 
ученици и 
колеге 

Примена физике у свакодневном животу 
(форензика, медицина, хемија, археологија) 

 Организовано  
током године 

септембар - 
јун 

заинтересовани 
ученици 
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Назив секције: Планинарска секција 
Годишњи фонд часова: 35 
План рада секције: 

Циљ секције 
Садржај рада 
(активности) 

Број 
часова 

Начин рада 
Време и место 

реализације 
Сарадници у реализацији Начин праћења Потребнаопрема 

– развијање 
еколошке      свести 

– упознавање 
природних лепот 
Србије 

– упознавање са 
културно 
историјским 
споменицима 

– кретање у природи, 
као део здравог 
живота 

планинарске акције 
са планинарским 
друштвом 
"Победа" 
 
 
 

17 Учествовање у 
лакшим 
једнодневним 
планинарским 
излетима 

излет у октобру 
месецу 

заинтересовани 
наставници и ученици 

- извештаји за НВ 
на полугодишту и 
на крају школске 
године 

- фотографије са 
излета (пано) 

- одговарајућа 
обућа и одећа 

18 излет у априлу 
месецу 

заинтересовани 
наставници и ученици 
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Назив секције: Гитара 
Годишњи фонд часова: 38 
План рада: 

Циљ секције Садржај рада (активности) Број 
часова  Начин рада Време и место 

реализације Сарадници у реализацији Начин праћења 
Потребан 

дидактички 
материјал 

- проширивање 
културних 
хоризоната и 
обогаћивање 
естетског васпитања 
ученика; 

-  развијање љубави 
ученика према 
музици и 
колективном 
стваралачком чину; 

-  припремање ученика 
за укључивање у 
друштвени и 
културни живот 
радне и животне 
средине. 

- аудиција 
- формирање секције 

2 испитивање нивоа 
музичких 
способности 

септембар 
(кабинет 29) 

чланови секције - извештаји за 
НВ на 
полугодишту 
и на крају 
школске 
године 

- наступи 
ученика и 
наставника 

- видео и аудио 
записи са 
наступа 

- фотографије 

- жице за 
гитару; 

- трзалице; 
- ноте; 
- ЦД, ДВД, 

... 
- сталак за 

ноте; 
- литература; 
- интернет 

- техника десне руке 
- држање трзалице 

5 вежбање у школи и 
код куће 

октобар 
(кабинет 29) 

чланови секције 

- техника леве руке 
- бирање репертоара 

4 вежбање у школи и 
код куће 

новембар 
(кабинет 29) 

чланови секције 

- рад на музичком тексту 
- акорди, теорија и пракса 
- проблем ритма 

4 вежбање у школи и 
код куће 

децембар 
(кабинет 29)/ 

чланови секције 

- припреме за наступ 
- наступ на приредби 27. јануара, 

на дан Светог Саве 

7 вежбање у школи и 
код куће 

јануар 
(у школи) 

чланови секције и други 
ученици, 
наставник музичке 
уметности 

- истицање мелодије 
- бирање новог репертоара 

1 вежбање у школи и 
код куће 

фебруар 
(кабинет 29)/ 

чланови секције 

- слушање и гледање како велики 
музичари савладавају тешкоће 

- проблем синхронизације леве и 
десне руке 

- рад на музичком тексту 

3 вежбање у школи и 
код куће, 
гледање и слушање и 
анализирање добрих 
решења 

март 
(кабинет 29)/ 

чланови секције 

- проблеми музицирања у групи 
- припреме за наступ 
- техничке вежбе за десну и леву 

руку 
- певање мелодије са пратњом 

5 вежбање у школи и 
код куће 

април 
(кабинет 29)/ 

чланови секције 

- припреме за наступ 
- наступ на манифестацији Мај 

месец матеметике 

4 вежбање у школи и 
код куће 

мај 
(у школи)/ 

чланови секције и други 
ученици 

- припреме за рад у току распуста 
- бирање програма за распуст 
- техничке вежбе 
- анализа рада секције 

2 вежбање у школи и 
код куће 

јун 
(кабинет 29)/ 

чланови секције 

 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018/19. – 2021/22.  -  Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд 

543 

 

 
 
Назив секције: Историјска секција 
Годишњи фонд часова: 35 
План рада секције 
Циљ секције Садржај рада (активности) Број 

часова  
Начин рада Време и место 

реализације 
Сарадници у 
реализацији 

Начин праћења Потребан 
дидактички 
материјал 

- развијање: 
креативности, 
маште, логичког 
размишљања, 
стрпљења, 
стваралачког духа 
- развијање 
такмичарског духа, 
самопоузда-ња и 
поверења у властите 
способности 
- развијање јавног 
наступа 
- проширивање 
знања 
- утицање на 
естетске вредности 
- развој историјске и 
националне свести 

- формирање сек. и договор око 
организације рада и активности; 
- Шминка у Египту 
- Египатска митологија 
-Вавилонска кула 

2 радионица септембар 
/кабинет 60/ 
у школи 

чланови секције - извештаји за НВ 
на полуго-дишту 
и на крају 
школске године 

- литература 
- интернет 

- Илијада 
- Одисеја 
- Беседништво у Старој Грчкој 
- Спартанско васпитање 
- Александар Македонски  

2 радионица. октобар 
/кабинет 60/ 
у школи 

чланови секције 

- Легија 
- Гладијатори 
- Римска архитектура 
- Галски ратови 

2 радионица новембар/ 
у школи 

чланови секције 

- Хуни 
- Настанак ислама 
- Византија 
- Пад Цариграда 
- Бој на Косову 

5 радионица Децембар 
јануар/ 
у школи 

заинтересовани 
наставн. 

- Обраѕовање у Србији 
- Тимочка буна 
- Београд у XIX веку 
- Краљ Петар – Чика Пера 

4 радионица фебруар/ 
у школи 

чланови секције 

- Болничари у рату 
- Фотографи у рату 
- Новинари у рату 
- Страни добровољци у Србији 
- Гвоздени пук 

7 Истраживачки 
рад 

март/ 
у школи 

наставници из 
Стручног већа 

- Други светски рат кроз 
Југословенски филм 

8 - Гледање 
филмова 
- радионица 

у школи чланови секције 
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Назив секције: Математичка секција 
Годишњи фонд часова: 38 
План рада: 

Циљ секције Садржај рада (активности) Број 
часова  Начин рада Време и место 

реализације 
Сарадници у 
реализацији 

Начин 
праћења 

Потребан 
дидактички 
материјал 

- развијање: 
креативности, маште, 
логичког 
размишљања, 
стрпљења, 
стваралачког духа 
- развијање 
такмичарског духа, 
самопоузда-ња и 
поверења у властите 
способности 
- развијање јавног 
наступа 
- проширивање знања 
- утицање на естетске 
вредности 

- формирање сек. и договор око 
организације рада и 
активности; 
- израда сајта (freetemplate) 

2 истраживачки задаци за 
ученике 

септембар 
/кабинет 22/ 
у школи 

чланови секције 

- извештаји 
за НВ на 
полуго-
дишту и на 
крају 
школске 
године 
- наступи 
ученика 
- снимци; 
фотогра-
фије 

- хамер 
- стикери 
-фломастери 
- глина 
- литература 
-интернет - ажурирање сајта 

- о животу великих матем. 2 вежбање у школи; 
истраж. задаци за уч. 

октобар 
/кабинет 22/ 
у шк.; код куће. 

спољни сарадници 

- математичке занимљивости 
(констр., ...) 2 истраж. задаци за 

ученике 
новембар/ 
у школи 

заинтересовани 
наставн. и ученици 

- квиз оштроумн. 
- логичко комбинат.  задаци 4 истраживачки задаци за 

ученике 
децембар/ 
у школи 

наставници из 
Стручног већа 

- декупаж (израда употребних 
предмета) 3 израда у школи јануар/ 

у школи 
заинтересовани 
наставн. 

- израда паноа (са темама из 
математике) 2 коришћење интернета; 

осмишљавање 

фебруар/ 
у шк.  
(код куће) 

чланови секције 

- обележавање светског Дана 
броја Пи у ГТШ  4 - извођење програма 

- вежбање у шк. 
март/ 
у школи 

наставници из 
Стручног већа 

- израда предмета од глине 4 - израда предмета од г. у школи чланови секције 

- припремање предст. за М3 4 увежбавање април/ 
у школи 

заинтересовани 
ученици 

- Мај месец мат. (радион. Дек., 
оригами, танграм, судоку, 
изожбе у граду) 

6 радионице 
у току шк. год./ 
у школи; 
излож. у граду 

заинтересо-вани 
ученици 

- израда паноа и презент. (по 
завршетку М3)  
- анализа рада секције 

2 
- коришћење снимака и 
фотографија 
- дискусија 

јун/ 
у школи чланови секције 
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Назив секције: Почеци модерне уметности 
Годишњи фонд часова: 35 
План рада секције: 

Циљ секције Садржај рада (активности) 
Број 

часова  
Начин рада 

Време и место 
реализације 

Сарадници у 
реализацији 

Начин праћења 
Потребан 

дидактички 
материјал 

- проширивање знања и 
опште културе 

- развијање естетике 
- развијање емоција кроз 

упознавање уметичких 
дела 

- корелација уметности са 
историјом 

- разумевање уметности у 
времену 

- разумевање уметничких 
праваца 

- разумевање слике кроз 
технике у сликарству 

- схватање „стварности“, 
кроз време и очи уметника   

план активности: 
уметност с краја 19.ог  и 20.век  

2 дискусија 
септембар 

/кабинет 40/ 
ментор и 
чланови секције 

- извештаји за НВ 
на на крају 
школске године 

- презентације 
ученика 

- јавне 
презентације 

- енциклопе-
дијска 
литература 

- интернет 
- свеска 

историјске околности рађања 
модерне уметности 

3 
дискусија, 
излагања, 
презентације 

октобар 
/кабинет 40/ 

 

ментор, чланови 
секције, гост 

наставак реализма, рађање 
импресионизма 

4 
дискусија, 
излагања, 
презентације 

новембар 
/кабинет 40/ 

 

ментор, чланови 
секције, гост 

импресионизам и његови 
представници 

20 
дискусија, 
излагања, 
презентације 

децембар, јануар, 
фебруар, март, 

април/ 
/кабинет 40/ 

 

ментор и 
чланови секције 

постимпресионизам, кубизам, 
футуризам, дадаизам, 
надреализам 

 
дискусија, 
излагања, 
презентације 

мај, јун 
/кабинет 40/ 

ментор, чланови 
секције, гост 
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Назив секцијe: Архитектура у 20. веку 
Годишњи фонд часова: 12 
План рада секције: 

Циљ секције 
Садржај рада 
(активности) 

Број 
часова  

Начин рада 
Време и 

место 
реализације 

Сарадници у 
реализацији 

Начин праћења 
Потребан 

дидактички 
материјал 

Развијање 
интересовања 
ученика за 
стилски правац 
модернизма у 
архитектури и 
утицање на 
естетски став 
ученика. 

 

обрада 6 
истраживачки задаци 
за ученике 

септембар 

/кабинет 41/ 
чланови секције 

- извештаји за НВ 
на полугодишту 
и на крају 
школске године 

- изложба 
ученичких 
радова у 
школским 
паноима 

- ученичке 
презентације 

- хамер 
- стикери 
- лепак 
- фломастери 
- интернет 

Израда PowerPoint 
презентација 

3 
Консултације са 
наставником 

октобар 

/кабинет 41/ 
 

 

Израда паноа  3  
новембар 

/кабинет 41/ 
 

   
Децембар 

 /кабинет 41/ 
 

   фебруар/ март  

   април  

   мај  
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Назив секцијe: Клуб љубитеља филма 
Годишњи фонд часова: 35 
План рада секције: 
 

Циљ секције 
Садржај рада 
(активности) 

Број 
часова 

Начин рада 
Време и 

место 
реализације 

Сарадници у 
реализацији 

Начин праћења 
Потребан 

дидактички 
материјал 

- стицање навике гледања 
филма (одласка у биоскоп) 
- уважавање разлика у 
естетском сензибилитету, 
интересовањима, укусу 
- проширивање знања 
- утицање на естетске 
вредности 

анкетирање ученика 2 разговор о филму новембар 
/кабинет 8/ 

заинтересовани 
ученици 

- разговор са 
члановима секције 
након пројекције 
филма 
- број заинтересованих 
ученика 

- интернет 
- билтен 
филмског 
фестивала 

одабир филмова за 
гледање 

1 истраживачки 
задаци за ученике, 
разговор 

новембар 
/кабинет 8/ 

чланови секције 

одлазак на неколико 
пројекција на ФАФ-у 

12 Гледање 2 филма новембар, 
децембар 
/биоскоп/ 

чланови секције, 
библиотекар, 
заинтересовани 
наставници 

одабир филмова за 
гледање 

1 истраживачки 
задаци за ученике, 
разговор 

фебруар 
/кабинет 8/ 

чланови секције 

одлазак на неколико 
пројекција на  
ФЕСТ-у 

12 Гледање 2 филма фебруар, март 
/биоскоп/ 

чланови секције, 
библиотекар, 
заинтересовани 
наставници 

Филм по избору 7 Гледање филма април, мај 
/биоскоп/ 

чланови секције, 
библиотекар, 
заинтересовани 
наставници 
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Назив секције: Фото секција 
Годишњи фонд часова: 35 
План рада секције: 
 

Циљ секције Садржај рада (активности) 
Број 

часова  
Начин рада 

Време и место 
реализације 

Сарадници у реализацији Начин праћења 
Потребан 

дидактички 
материјал 

- исказивање 
уметничких 
потенцијала ученика 

- упознавање са 
различитим 
програмима за 
обраду дигиталних 
фотографија 

- упознавање са 
радовима 
професионалних 
фотографа 

- стварање навике за 
посећивање изложби 

- развијање естетског 
укуса 

Припрема за учествовање 
на 35 Омладинској 
изложби фотографије, 
одабир радова 

2 
Прикупљање и селекција 
радова 

септембар 
/кабинет 54/ 

чланови секције 

- извештаји за НВ 
на полугодишту 
и на крају 
школске године 

- изложбе 
фотографија 
ученика 

- прављење 
фототеке 

- рачунар 
- литература 
- интернет 

Посета актуелној изложби 4 
Обилазак изложбе; 
Анализа и утисци у школи 

октобар 
/кабинет 54/ 

галерија 
спољни сарадници 

Рад са програмима за 
обраду фотографија 

4 увежбавање 
новембар 
/у школи/ 

чланови секције 

Рад са програмима за 
обраду фотографија 

7 
гост професионалац даје 
сугестије на часу 

децембар и јануар/ 
у школи 

чланови секције 

Посета актуелној 
изложби, припрема за 
Звездаријаду 

8 

Обилазак изложбе; 
Анализа и утисци у школи 
Прикупљање и селекција 
радова 

фебруар/ март 
галерија, школа 

колеге из стручног већа; 
спољни сарадници 

Звездаријада 
Припрема за годишњу 
изложбу фотографија 

8 
Прикупљање и селекција 
радова 

април/ мај 
школа 

чланови секције 

Годишња изложба 
фотографија 

2 
Одабир и израда 
фотографија 
Постављање изложбе 

Јун 
/просторије школе/ 

чланови секције, колеге из 
стручног већа 
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12. ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА   

Циљ: подстицање професионалног развоја ученика и пружање помоћи ученицима да формирају реалну слику о својим способностима, особинама 
личности, интересовањима и да у односу на садржај, услове и захтеве образовног профила и занимања, што успешније планирају свој професионални 
развој 

Задаци: 

Годишњи план рада   и   задаци 

Р.б. Задатак Активности Разред Време 
остваривања Носиоци остваривања Сарадници у 

остваривању Начини остваривања 

1. 

Упознавање, праћење и 
подстицање индивидуалних 
карактеристика личности 
ученика 

Предметни наставници и 
одељењске 
старешине, раде на: утврђивању 
психофизичких способности, 
склоности, интересовања, потреба, 
вредности,навика и других особина 
личности ученика 

I, II, 
III, IV 

током 
школске 
године 
 

Предметни наставници, 
задужени чланови тима 
за професионалну 
оријентацију и 
каријерно вођење 

Педагог, 
спољни 
сарадник 

Праћење ученика у 
настави и 
ваннаставним 
активностима; 
анкетирање ученика о 
професионалним 
намерама 

2. 
Информисање ученика освету рада 
и занимања, осистему образовања ; 
оспособљавање засамостално 
прикупљањеинформација и за 
целоживотно образовање 

Упознавање са факторима 
продуктивности рада (радна 
способност,особине личности); 
успостављање сарадње са 
предузећима и установама 

I, II, 
III, IV 

током 
школске 
године 

Задужени чланови тима 
за професионалну 
оријентацију и 
каријерно вођење; 
предметни наставник 

Спољни 
сарадник 

Посете сарадника 
и посете ученика 
предузећима и 
установама;  
штампани и 
електронски 
материјал 

3. Формирање правилних 
ставова према раду 

Развијање професионалне етике код 
ученика; оспособљавање за 
критичко 
процењивање резултата рада; 
сагледавање и уочавање улоге 
рада (учења, обављања 
производних 
занимања итд.) 

I, II, 
III, IV 

током 
школске 
године 

Задужени чланови 
тимаза рофесионалну 
оријентацију и 
каријерно вођење; 
предметни наставник, 
одељењски старешина 

Спољни 
сарадник по 
потреби 

Групна задужена 
на изради пројеката 
предузећима 
 

4. Оспособљавање ученика за 
планирање свог професионалног 
развоја и доношење реалних и 

Утврђивање степена професионалне 
зрелости; оспособљавање ученика 
да 

III, IV током 
школске 
године 

Задужени чланови тима 
за професионалну 
оријентацију и 

Спољни 
сарадник по 
потреби; 

Контакт са 
националном 
службом за 
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одговорних одлука са избором 
правца свог професионалног 
развоја 

самостално планирају више 
професионалних могућности; 
пружање помоћи ученицима у 
изради плана професионалног 
развоја и активности које треба 
предузети за њихову реализацију 

каријерно вођење; 
предметни наставник, 
одељењски старешина 

родитељи 
ученика 

запошљавање 
контакт са установама  
за више и високо 
образовање; контакт 
сапредузећима 

5. Школа помаже ученицима и 
родитељима у истраживању могу-
ћности за даље учење и 
запошљавање, односно 
идентификовање, избор и 
коришћење бројних информација о 
професијама, каријери, даљем 
учењу и образовању и формирање 
сопственог става о томе. 

Успостављање сарадње са 
предузећима иустановама; посета 
сајмовима образовања; 
организовање трибина са 
приправницима-бившим 
ученицима; праћење активности 
Привредне коморе Србије 

III, IV током 
школске 
године 

Задужени чланови тима 
за професионалну 
оријентацију и 
каријерно вођење 

Спољни 
сарадник по 
потреби; 
родитељи 
ученика 

Контакт са 
националном 
службом за 
запошљавање 
контакт са установама  
за више и високо 
образовање; контакт 
сапредузећима из 
области 
грађевинарства;  
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13. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Циљ васпитања и образовања у области заштите и унапређивања човекове средине јесте да ученицима 
обезбеде стицање знања, развијање интересовања, формирање ставова система вредности и понашања, 
које ће им омогућити решавање три основна противречна проблема на релацији савремен човек – 
природа: еколошки, културно-социјални и економски. 

За остваривање наведеног циља потребно је да се остваре следећи сложени задаци: 

- указивање на морално-естетске аспекте односа човека према природи и развијање код ученика 
идеје хармоније између човека, друштва, природе и подстицање креативности; 

- указивање на потребу заједничког живљења људи у биосфери јер је у њој настао недељиви спој 
духовности света и човека и природе која га окружује и инспирише га на стваралашто; 

- упознавање разноликости биосфере нашег простора, амбијенталних пејзажа, обиља флоре, 
фауне, воде или амбијенталне суровости живљења у урбаним руралним срединама кроз простор 
и време; 

- могућност повезивања литературе, поезије, филозофије и науке у откривању истине о природи и 
односу човека према природи; 

- развијање одговорног односа ученика на основу еколошких знања и критеријума према 
природној и градитељској баштини и географском простору; 

- упознавање ученика са различитим видовима природних богатстава који се могу обновити или 
необновити на националном и глобалном нивоу и њихов значај и вредност за живот људи, као и 
на последице њиховог националног коришћења са становишта еколошких и економских штета и 
девастације природне средине. 
 

 Задаци културне и јавне делатности школе у области заштите и унапређивања животне средине су: 

- успостављање сарадње са библиотекама, позориштима, домовима културе, галеријама, 
музејима, рекреационим центрима, туристичким организацијама и др., и активно учествовање у 
доношењу и остваривању њихових програма ради оспособљавања и навикавања ученика да у 
свом самообразовању и слободном времену користе све оне изворе културе који ће их 
подстицати на стваралачки рад и унапређивање човекове средине; 

- организовање учешћа ученика у радним акцијама заштите и унапређења животне средине; 
- организовање предавања о темама из ове области. 

 

14.  ПРОГРАМИ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И 
ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА И 
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ  

 
Одељењски старешина је индивидуално стручно тело које руководи радом у одељењу који поред 

организаторске и административне има наглашену педагошку улогу. 
 
Безбедна школска средина је претпоставка живота и рада свих у школи, а посебно ученика. 
Да би наша школа унапредила степен безбедности у свим видовима, треба поћи од почетне 

анализе присуства насиља у школи. 
 
То се може сагледати спровођењем анкете из самовредновања, као и Листа питања из Прилога 6 и 

7  Приручника за примену посебног Протокола за заштиту ученика од насиља, којом би били 
обухваћени ученици, родитељи и наставници. Анкетирање се може спровести на почетку школске 
године. Чланови тима ће проследити одељењским старешинама анкетне листове којма ће анкетирати 
ученике на часу одељењског старешине, а родитеље на родитељском састанку. Анкетирање наставика се 
може обавити у оквиру неке од седница наставничког већа на почетку школске године. 

Приручником за примену посебног Протокола за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања указује се на едукацију наставника за рад у овим активностима, што је неопходно. 

 
Потребно је да школски тим анализира ресурсе којима школа располаже и покуша да уочи 

отежавајуће факторе и слабости. 
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Полазећи од ових података, дефинисати и успоставити ланац повезаности деловања и 
одговорности тј. формирати унутрашњу заштитну мрежу. 

 
Следећи корак у раду је утврђивање плана: деловања, начина евидентирања и начина вођења 

документације, као и начина начина праћења рада школског тима, уз дефинисање временског трајања и 
динамике примене програма. 

 
Школски тим ће предложити и начин и лице задужено за комуникацију са медијима. Тим ће 

радити на сачињавању плана сарадње са родитељима, локалном заједницом и појединачним 
институцијама. 

 
Ипак, можда оно што посматрано у дужем временском року јесте најкорисније, јесте стално 

планирање и унапређивање мера превенције 
 
Програм заштите ученика од насиља подразумева: 
 

– ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ, тј. све оно што школа може учинити да би се насиље 
спречило и смањило; 

 
– МЕРЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ са тачном процедуром која се примењује, јасна подела улога и 

одговорности тј.: ко проверава да ли се насиље догодило, ко и на који начин прекида 
насиље, ко разговара са учесницима насиља, ко обавештава родитеље и разговара са 
њима, ко планира, спроводи и прати ефекте заштитних мера, ко и на који начин води 
евиденцију, ко комуницира са другим службама и медијима.; 

 
– ИНФОРМИСАЊЕ уз поштовање поверљивости података о ученику. 

 
За квалитетан рад школског тима за заштиту ученика од насиља, злостављање и занемаривања, 

веома је важно синхронизован рад са школским тимовима за самовредновање, развојно планирање и 
васпитни рад са ученицима. 

 
Акциони план за заштиту деце / ученика од насиља, злостављања и занемаривања 
 
ЦИЉЕВИ 
 

– Упознавање са Општим и Посебним протоколом 
– Усклађивање постојећих подзаконских аката установе 
– Израда Програма за заштиту деце – ученика од насиља 
– Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака 
– Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру васпитно – 

образовних активности  
– Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање конфликата 
– Организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и заштити деце – 

ученика од насиља 
– Дефинисање правила понашања и последица кршења правила 
– Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља 
– Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља (Савет родитеља, Школски 

одбор, Ученички парламент, Наставничко веће)  
 
1. ЦИЉ: Упознавање са Општим и Посебним протоколом 
Директор упознаје Школски одбор, Савет родитеља, Наставничко веће и остале запослене у 

установи са одредбама Општег и Посебног протокола за заштиту деце од насиља, злостављања и 
занемаривања  
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2. ЦИЉ: Усклађивање постојећих подзаконских аката установе: 
Правилник о понашању ученика и запослених у школи (директор и секретар школе) 
Правилник о безбедности ученика (директор и секретар школе) 
Правилник о материјално – дисциплинској одговорности запослених и ученика (директор и 

секретар школе) 
Усвојити нове правилнике на Школском одбору, Савету родитеља, Ученичком парламенту и 

Наставничком већу  
 
3. ЦИЉ: Израда програма за заштиту ученика од насиља 
Формирање тима одлуком директора школе и Наставничког већа 
Снимак почетног стања о конфликтним ситуацијама у Школи  
Израда акционог плана за спровођење превентивних активности  
Усвајање акционог плана на Школском одбору, Савету родитеља, Наставничком већу  
Информисање Ученичког парламента и тима за медијацију 
 
4. ЦИЉ: Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака 
 
РУКОВОДСТВО: 
 
Упознавање са одредбама Општег и Посебног протокол 
Усклађивање постојећих подзаконских аката установе 
Избор чланова тима 
Обавезно учешће у процедури када је у питању насиље над децом од стране запослених у 

установи или одрасле особе која није запослена у установи (консултације у установи, предузимање мера 
према запосленом, информисање родитеља, предузимање заштитних мера према ученику) 

Подношење пријава надлежној служби 
Праћење и вредновање предузетих мера у заштити ученика у оквиру сталне сарадње са тимом  
 
ЧЛАНОВИ ТИМА: 
 
Учествују у обуци за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања 
Информишу и пружају основну обуку за све запослене у установи са циљем стицања минимума 

знања и вештина неопходних за превенцију, препознавање, процену и реаговање на појаву насиља, 
злостављања и занемаривања ученика 

Организују упознавање ученика, родитеља, старатеља и локалне заједнице са Општим 
протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања и Посебним протоколом 

Координирају израду и реализацију програма заштие ученика од насиља 
Организују консултације у установи и процењују нивое ризика за безбедност ученика 
Прате и процењују ефекте предузетих мера у заштити ученика 
Сарађују са релевантним установама 
Припремају план наступа установе пред јавношћу и медијима 
Организују евидентирање појава насиља 
Прикупљају документацију 
Извештавају стручна тела и органе управљања  
 
 
 
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ: 
 
Упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола са обавезама учешћа у интервенцији  
Обавезно учешће у процедури када је у питању насиље међу децом у школи (прекидање насиља 

међу децом или обавештавање одговорне особе, смиривање ситуације или хитна акција, прикупљање 
информација, учествује у консултацијама у установи, праћење понашања потенцијалних учесника) 

Обавезно вођење сопствене евиденције о појавама насиља међу ученицима (према приручнику за 
при мену Посебног протокола) 
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Обавезно учешће у процедури када је у питању насиље над ученицима од стране запослених или 
одраслих особа које нису запослене у установи 

Обавеза наставника физичког васпитања да на часовима детектују знаке могућег физичког насиља 
код ученика  

 
ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ: 
 
Упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола са обавезама учешћа у интервенцији  
Обавезно учешће у процедури када је у питању насиље међу децом у школи или од стране 

запослених особа (прекидање насиља међу децом или обавештавање одговорне особе, смиривање 
ситуације или хитна акција, прикупљање информација, учествује у консултацијама у установи, 
информисање родитеља, договор о заштитним мерама, праћење ефеката предузетих мера, праћење 
понашања потенцијалних учесника, пружање подршке детету) 

Обавезно вођење сопствене евиденције о појавама насиља међу ученицима и израда извештаја на 
крају школске године (према приручнику за примену Посебног протокола) 

Обавезно одржавање ЧОС –а и упознавање ученика са правилником о понашању и кућном реду, 
као и са Протоколом 

Стални разговори са ученицима одељења уз процену нивоа ризика од насиља над њима 
 
ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ:  
 
Упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола са обавезама учешћа у интервенцији  
Обавезно учешће у процедури када је у питању насиље међу децом у школи или од стране 

запослених особа (прекидање насиља међу децом или обавештавање тима и директора, смиривање 
ситуације или хитна акција – МУП или здравствена служба, прикупљање информација, учествује у 
консултацијама у установи) 

Доследно спровођење одредби из правилника о дежурству  
Обавезно вођење евиденције о појавама насиља у књизи дежурног наставника  
 
ОСТАЛИ ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ (администрација, помоћно особље): 
 
Упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола са обавезама учешћа у интервенцији  
Обавезно учешће у процедури када је у питању насиље међу децом у школи или од стране 

запослених особа (прекидање насиља међу децом или обавештавање дежурног наставника и директора, 
смиривање ситуације, прикупљање информација, учествује у консултацијама у установи) 

 
УЧЕНИЦИ: 
 
Упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола са обавезама учешћа у интервенцији  
Обавезно обавештавање о свакој врсти насиља : 
Дежурни ученици обавештавају дежурног наставника о насиљу међу ученицима у оквиру школе 
Одељењска заједница обавештава одељењског старешину, предметног наставника о случајевима 

насиља у одељењу 
Ученици-чланови тима за медијацију учествују у прекидању насиља 
5. ЦИЉ : Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру васпитно – 

образовних активности. Циљ ће бити остварен кроз: 
Теме у оквиру ЧОС – а, које се односе на безбедност деце и заштиту од насиља (одељењске 

старешине и педагог) 
Теме у оквиру грађанског васпитања, верске наставе али и осталих предмета (предметни 

наставници)  
Трибине за ученике (комисија и педагог) 
Пано-презентације (задужени наставници)  
 
6. ЦИЉ: Организовање обуке за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање конфликата 
Обука ученика за вршњачку медијацију 
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Обука ученика за ненасилну комуникацију у оквиру Грађанског васпитања (први разред) и часова  
 одељењског старешине (одељењски старешина, педагог) 

Обука ученика за конструктивно решавање конфликата у оквиру Грађанског васпитања (први 
разред) и   часова одељењског старешине (одељењски старешина, педагог) 

Обука наставника за рад одељењског старешине (Министарство просвете Републике Србије) 
 
7. ЦИЉ: Организовање разговора, трибина, представа, изожби о безбедности и заштити ученика 

од насиља 
Кроз час одељењског старешине (одељењске старешине) 
Кроз трибине, на пр. Трговина људима, Верске секте, Одлике адолесцентног периода, Превенција 

болести  зависности, Превенција делинквенције, Дан борбе за женска права, Колико здраво живимо, 
Породични  односи (предавачи, ПП служба, комисија) 

Кроз семинар ”Вршњачка медијација” 
Састанци Ученичког парламента 
Пано-прикази (задужени наставници) 
Ученичке представе (задужени наставници) 
 
8. ЦИЉ: Дефинисање правила понашања и последице кршења правила 
Консултације Тима са свим запосленим (кроз стручна већа и личне контакте) око предлога (у 

писаној  форми) за осавремењивања Правилника о понашању (Тим) 
Осавремењивање Правилника о понашању ученика и запослених, тј. укључивање нових обавеза, 

 одговорности и захтева (секретар, директор) 
Дефинисање последица кршења правила (секретар, директор) 
Усвајање Правилника на Наставничком већу и Школском одбору  
 
9. ЦИЉ: Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља 
 Обука Тима за ефикасно реаговање у ситуацијама насиља (Министарство просвете Републике 

Србије) 
 Основна обука свих запослених у превенцији, препознавању, процени и реаговању на ситуације 

насиља  (Тим) 
 

10.ЦИЉ:Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља 
Са Школским одбором су умрежени Ученички парламент, Савет родитеља и Наставничко веће 

преко својих представника. Ученички парламент ће бити умрежен и у Градску унију ученичких 
парламената. 

Континуирана сарадња Тима са осталим носиоцима
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15. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА 
 

Ради развоја и практиковања здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и 
безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности, школа у оквиру школског програма, поред 
наставе реализује и програм школског спорта. 

 
Циљ спорта у школи  јесте да се разноврсним моторичким активностима допринесе развоју личности 

ученика, развоју моторичких способности и усавршавању и примени моторичких умења. 
 
Задаци школског спорта су:  
1. Оспособљавање ученика да стечена знања и навике користе у свакодневном животу и раду 
2. Развијање позитивне слике о себи 
3. Развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и 

безбедности 
4. Оспособљавање за самостално вежбање и усмеравање надарених ученика за бављење спортом 
5. Развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и нгеовање 

другарства и пријатељства 
6. Формирање морално-вољних квалитета личности 
7. Промовисање позитивних социјалних интеракција 

 
Школским спортом су обухваћени сви ученици кроз одељењска такмичења и припреме за такмичења. 

У току школске године биће организована школска такмичења у фудбалу, кошарци и одбојци. Том приликом 
учествују сва одељења у школи где се након тога добије победник сваког разреда. Победници разреда се 
међусобно састају и на крају школа добије победничко одељење у поменутим спортовима. Школа сарађује и са 
локалним спортским организацијама. 

Школски спорт се у току школске године одвија у складу са Календаром такмичења министарства 
просвете науке и технолошког развоја и Годишњим планом рада школе за текућу школску годину. 
 

 

16. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 
 

Програм сарадње са локалном самоуправом ради што успешније реализације подразумева сарадњу са 
свим органима и институцијама у окружењу. Школа планира и остварује сарадњу са васпитно-образовним, 
здравственим, културним, спортским и другим институцијама локалне самоуправе. 
 
          Школа остварује  сарадњу са следећим установама локалне заједнице: 
 
 -Градски секретаријат за образовање и дечију заштиту 
-Општина Звездара 
 -Дом здравља ''Звездара'' 
 -Муп  Звездара 
 -Центар за социјални рад Звездара 
-Дом ученика средњих школа 
-Привредна комора Србије 
-Звездара театар 
-Спортски центар ''Олимп'' 
 
          Сарадња са локалном самоуправом укључује и сарадњу са канцеларијама за младе у јединицама локалне 
самоуправе и остварује се на основу програма који је део како Школског програма тако и  Развојног плана 
школе. 

Локална самоуправа непосредно учествује у управљању школом преко својих представника у  
Школском одбору (од девет чланова, три  су представници локалне самоуправе). Школски одбор именује и 
разрешава скупштина јединица локалне самоуправе, на предлог овлашћеног предлагача, у складу са законом. 

 
 У раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, чији је план и програм 
дефинисан Годишњим планом рада школе, учествује представник локалне самоуправе, представник МУП-а 
Звездара и представник Центра за социјални рад Звездара. Један представник локалне самоуправе је члан 
Стручног актива за развојно планирање, чији је Акциони план уграђен у Годишњи план рада школе, као и Тима 
за управљање пројектима,чији је план и програм такође дефинисан Годишњим планом рада школе.   
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Школа прати и укључује се у дешавања у локалној самоуправи и заједно са њеним представницима 

планира садржај и начин сарадње,нарочито у вези са питањима од којих зависи развој школе. 
 

Школа сарађује са свим друштвеним и културним институцијама на територије општине Звездара, 
учествује у пројектима које организује и финансира локална самоуправа, сарађује са локалном самоуправом по 
питању учешћа ученика на општинским, градским, републичким и међународним такмичењима, што је детаљно 
дато у Годишњем плану рада школе (Културна и јавна делатност школе). 
 
Годишњим планом рада школе предвиђена је и сарадња са локалном самоуправом и медијима у циљу 
промовисања школе и струке уопште,и приказивање квалитета школе и погодности  које имају наши ученици.  
 
 
17. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на 
принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. 

 
Програмом сарадње са породицом школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима, 

односно старатељима ученика, који обухватају детаљно информисање и саветовање родитеља, укључивање 
родитеља у активности школе, консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, ваннаставних, 
организационих и финансијских питања и то ради унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и 
обезбеђивања свеобухватности и трајности образовно-васпитних утицаја. 
 

Сарадња са родитељима ће се састојати у следећем: 
-информисање о захтевима васпитно-образовног рада 
-рад на реализацији појединих активности 
-упознавање са позитивним и негативним појавама ученичког понашања као појединца или групе 
-укључивање у програм професионалне оријентације 
-рад на подизању педагошко-психолошког образовања родитеља 
-индивидуалним контактима са предметним наставницима, одељењским старешинама, стручним 
сарадницима и директором школе 
 
Главни носиоци активности, у оквиру сарадње са родитељима, су одељењске старешине и педагог 

школе, а кроз индивидуалне и групне контакте или родитељске састанке. Родитељи ученика могу бити 
ангажовани и као чланови Школског одбора па им се на овај начин пружа могућност да учествују у животу и 
раду школе, дају свој допринос организацији васпитно-образовног процеса и тиме омогуће постизање бољих 
резултата. 
 

Од школске 2002/2003.године ова сарадња је институционализована кроз оснивање Савета родитеља 
школе. Савет родитељашколе је саветодавно тело које чине представници родитеља из сваког одељења у 
школи. 
 

План и програм рада Савета родитеља за ову школску годину је део Годишњег плана рада школе. 
Родитељи могу и треба да коригују тај план, да би њихове активности допринеле побољшању услова и 
резултата рада њихове деце. 
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18. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА 
 

Појам екскурзије, задаци и садржај 
 
Екскурзија је, као и излет, ваннаставна активност која се остварује ван школе, чији је циљ непосредно 
упознавање културног наслеђа и природних достигнућа која су у вези са делатношћу школе. 
 
Задаци екскурзије су проучавање објеката и феномена у природи, упознавање начина живота и рада људи 
појединих крајева, развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима, 
подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја 
 
Садржај екскурзије остварује се на основу наставног плана и програма образовно васпитног рада и саставни је 
део Годишњег плана рада школе. 
 
Програм екскурзије 
 
 Програм екскурзије предлажу одељењска и стручна већа и достављају га наставничком већу ради разматрања и 
доношења. 
 
Да би екскурзија могла да се изведе, савет родитеља мора да да  сагласност на програм и цену екскурзије, као и 
избор агенције.  
 
Програм екскурзије садржи: образовно васпитне циљеве и задатке, садржаје којима се постављени циљеви 
остварују, планирани обухват ученика, носиоце предвиђених садржаја и активности, трајање, путне правце, 
техничку организацију и начин финансирања. 
 
Носиоци припреме, организације и изођења програма екскурзије су директор школе, стручни вођа, кога 
одређује директор школе, одељењски старешина или други наставник који је најмање једну годину изводио 
наставу у одређеном одељењу и кога одреди 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. Бира се из реда наставника који остварују наставни 
план и програм. Изузетно, ако се екскурзија остварује за највише две групе ученика, стручни вођа пута може 
бити и одељењски старешина или други наставник. 
 
Екскурзија се остварује и изводи уз претходну писмену сагласност најмање 60% родитеља ученика истог 
разреда, изузетно се може организовати ако писмену сагласност да најмање 60% родитеља ученика  истог 
одељења. За ученике истог разреда екскурзија се органмизује истовремено, са истим садржајем. 
 
Ако нису испуњени наведени услови, дирктор школе обуставља извођење екскурзије. 
Путни правци, објекти, манифестације, крајеви и предели одређују се у складу са циљем и задацима путовања. 
Екскурзија се по правилу, изводи у оквиру државних граница, изузетно се, за ученике четвртог разреда, може 
организовати у иностранству. 
 
Трајање екскурзије износи: до три дана (први разред), до пет (други), до пет наставних дана (трећи и четврти 
разред). Ако се екскурзтија организује у време наставних дана, настава се надокнађује за све ученике у складу 
са школским календаром и годишњим планом рада.  
 
Избор агенције се спроводи у складу са важећим Правилником о извођењу екскурзија који је објављен у 
Службеном гласнику, и у складу са важећим Законом о јавним набавкама. 
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После избора понуђача, на основу усаглашеног предлога родитеља ученика сваког одељења за које се 
организује екскурзија, савет родитеља одлучује о висини дневница.  
 
Вишедневна путовања уговарају се најмање на бази полупансиона.  
Агенција је дужна да се придржава општих услова путовања и програма путовања. 
Приликом уговарања путовања директор је обавезан да уговором са агенцијом обезбеди потребне услове за 
удобан и безбедан превоз ученика. Превоз аутобусом се не обавља ноћу у времену између 22 и 5 часова. 
 
Пре путовања директор сазива заједнички састанак свих ученика који путују и њихових родитеља коме 
присуствују стручни вођа пута и одељењске старешине. На састанку се сви учесници упознају са правилима 
понашања које морају да поштују. 
 
Забрањено је пушење, конзумирање алкохола и опојних средстава за све учеснике путовања.  
Саставни део програма екскурзије је план дежурства ученика и наставника.  
За путовање у иностранство, неопходно је обезбедити лекара пратиоца, као и за путовање у земљи дуже од 
једног дана, уколико у местима боравка ученика не постоји организована здравствена служба. 
 
За путовања дужа од два дана, неопходно је да родитељ  достави здравствени картон ученика. 
После изведеног путовања стручни вођа пута 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 извођењу и квалитету пружених услуга.  
 
По завршетку путовања ученици попуњавају анкетни лист. 
Извештај се доставља савету родитеља и наставничком већу ради разматрања, и школском одбору ради 
разматрања и усвајања. 
 
Одељењски старешина упознаје родитеље са извештајем на родитељском састанку. Извештај са путовања је 
саставни део годишњег извештаја о раду школе. 
 
Ако се приликом разматрања извештаја о остваривању путовања, процени да предвиђени програм није 
остварен, или да туристичка агенција није испоштовала уговорене обавезе, школа је дужна да у року од осам 
дана од завршетка путовања поднесе приговор агенцији и да о томе обавести Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја. 
 
Реализацију екскурзија ученика прати Наставничко веће, Савет родитеља и Школски одбор. 

 

 

19. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
 

У складу са Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник РС број 101/2005 и 91/2015) школаје дужна 
да приликом организовања рада и радног процеса обезбеди превентивне мере ради заштите живота и здравља 
запослених и да заустави сваку врсту рада која представља непосредну опасност за живот и здравље 
запосленог, у складу са Законом. На основу Закона предузето је следеће: 
 
На основу Уговора о пословно техничкој сарадњи бр. 490-01/16 од 22.03.2016 године, привредно друштво 
Беозаштита – безбедност и здравље на раду ДОО Београд, обавља функцију лица за безбедност и здравље на 
раду у нашој школи. 
 

1. Прописана документација из области безбедности и здравља на раду 
ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА  „БРАНКО ЖЕЖЕЉ“ има Акт о процени ризика на радном месту и 
у радној околини у складу са Правилником о начину и поступку израде акта (Сл. Гл. РС број 72/2006) којим су 
обухваћена сва радна места. Саставни део наведеног акта чине и Одлука о покретању поступка израде акта, 
План спровођења поступка процене ризика и Изјава послодавца о примени мера прописаних актом о процени 
ризика. Акт о процени ризика је уредно заведен и оверен од стране послодавца и налази се у архиви школе.  
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ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА  „БРАНКО ЖЕЖЕЉ“ је уредио права, обавезе и одговорности из 
области безбедности и здравља на раду доношењем следећих правилника: Правилник о безбедности и здрављу 
на раду, Правилник о средствима и опреми за личну заштиту и Програм за оспособљавање запослених за 
безбедан и здрав рад. Сва наведена акта су уредно заведена и оверена од стране послодавца и налазе се у архиви 
школе. 
 

2. Усаглашеност са законским и другим прописима 
 
Донета је одлука о именовању лица за безбедност и здравље на раду и доступна је запосленима тако што је 
истакнута на огласној табли. 
 
Извршено је оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад о чему постоји прописана евиденција у виду 
образаца бр. 6 који су потписани од стране запослених, лица за безбедност и здравље на раду и одговорног 
лица. Евиденције о оспособљавању запослених налазе се у архиви школе.  
 
ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА  „БРАНКО ЖЕЖЕЉ“је упознаo запослене са правима, обавезама и 
одговорностима које проистичу из Закона о спречавању злостављања на раду (Сл. Гласник РС број 36/2010) 
тако што им доставио прописано Обавештење у два примерка који су потписани од стране запослених и од 
стране одговорног лица. Један примерак овог Обавештења налази се у  архиви школе, а један код запосленог. 
  
ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА  „БРАНКО ЖЕЖЕЉ“ је, у складу са Законом о заштити 
становништва од изложености дуванском диму  (Сл. Гласник РС број 30/2010) донела Одлуку о забрани 
пушења у просторијама предузећа и одредила лице за контролу спровођења забране пушења у пословним 
просторијама. Наведене одлуке су учињене доступним запосленима тако што су истакнуте на огласним 
таблама. 
ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА  „БРАНКО ЖЕЖЕЉ“ је, у складу са Правилником о опреми и 
поступку за пружање прве помоћи и организовању службе спасавања у случају незгоде на раду  (Сл. лист СФРЈ 
број 21/1971)односно Правилником о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити 
обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи ("Сл. 
гласник РС", бр. 109/2016), извршио оспособљавање прописаног броја запослених за стручно указивање прве 
помоћи. 
 
Послодавац је у 2017. години ускладио област безбедности и здравља на раду у складу са Правилником о 
начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, 
начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи ("Сл. гласник РС", бр. 109/2016). 
 

3. Повреде на раду (анализа) 
 

4. Обавезе у наредном периоду 
 

• Извршити обуку за све новозапослене, као и за запослене у случају промене радног места, промене технологије 
рада  као и периодична провера знања по истеку 4 година од последње обуке,  а у складу са изменом и допуном 
Закона о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник РС број 91/2015). 
 

• Извршити допуну Акта о процени ризика за потребе новог радног места, уколико настане потреба за 
запошљавањем запосленог узбог новог профила . 
 

• Извршити испитивање електро инсталације и услова радне околине. 
 

• Пратити евентуалне измене и допуне Закона о БЗНР и поступати у складу са истим. 
 
Школа је дужна да средства и опрему за рад, електричне инсталације, грејање као и друге инсталације одржава 
редовно и правилно у исправном стању, у складу с техничким прописима и одређеним стандардима, на начин 
који обезбеђује одговарајућу сигурност запослених, с тим да у току  
коришћења и евентуалног премештања на друго место рада, исте прегледа и проверава њихову исправност.  
Школа је дужна да врши испитивање у радним и помоћним просторијама у којима се при раду евентуално 
користе штетне или опасне материје, ради спречавања повређивања запосленихкао и утврђивања да ли радна 
средина одговара условима за продуктиван рад и здравље запослених.  
Школа је дужна да запослене осигура од повреда на раду, професионалних обољења или обољења у вези с 
радом ради обезбеђивања накнаде штете.  
Запослени је дужан да поштује прописе о безбедности и здрављу на раду како не би угрозио своју безбедност и 
здравље, безбедност и здравље запослених и других лица, као и да обавести Школу о свакој врсти потенцијалне 
опасности која би могла да утиче на безбедност и здравље на раду. 
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20. СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИЛАГОЂАВАЊЕ И ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ 
 

Програм подршке ученицима и израде ИОП-а 
 

 

Програм рада 
 
Циљеви:  
- постизање оптималног укључивања детета/ученика у редован образовно васпитни рад; 
- напредовање и осамостаљивање ученика у вршњачком колективу; 
- ИОП за ученике са изузетним способностима 
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Задаци 
 

Р.б. 
 
Задатак Активности Времеостваривања Носиоци остваривања 

Сарадници у 
остваривању 

Начини остваривања 
Начини праћења и 
вредновања 

1. СТИО доноси одлуку о 
покренутој иницијативи 
(-има тешкоће у учењу 
  -има сметње у развоју или 
инвалидитет 
  -потиче, односно живи у 
социјално 
нестимулативној средини 
  -други разлози 
  -ученик са изузетним 
способностима) 

Иницијативу, 
предлог за 
утврђивање права на 
Индивидуални 
образовни план 
(ИОП) може дати: 
наставник, стручни 
сарадник или  
родитељ ученика 

током школске 
године 

СТИО писменим путем 
обавештава родитеља да је 
покренут предлог. 
Родитељ писмено даје 
сагласност 

спољни 
сарадник 
 по потреби 

Образац 4 Документација тима 

2. СТИО предлаже директору  
чланове тима за пружање 
додатне подршке ученику 
(тим за ИОП) 

Директор школе, 
након добијене 
писмене сагласности 
родитеља, формира 
тим за ИОП 

током школске 
године 

Тим за ИОП чине: 
одељењски старешина, 
предметни наставник, 
педагог,  родитељ и по 
потреби стручњак ван 
школе 

спољни 
сарадник  
по потреби 

Писмена Одлука 
директора школе 

Документација тима 

3. Израда ИОП-а СТИО доставља 
ИОП Педагошком 
колегијуму на 
усвајање 

током школске 
године 

Чланови тима за ИОП спољни 
сарадник по 
потреби 

Педагошки профил 
ученика 
Образац 3 

Записник Педагошког 
колегијума 
Документација тима 

4. Вредновање ИОП-а Чланови ИОП-а и 
СТИО-а 

током школске 
године 

у првој години тромесечно, 
у наредним годинама на 
почетку полугодишта и на 
почетку  школске године 

спољни 
сарадник 
по потреби 

Резултати вредновања 
се достављају СТИО-
у и Педагошком 
колегијуму 

Записник Педагошког 
колегијума 
Документација тима 
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21.  ПРОГРАМ ПРОМОЦИЈЕ ШКОЛЕ 
  
Циљ: углед и промоција школе 
 
Задаци: 

Програм рада   и   задаци 

Рб. Задатак Време остваривања Носиоци остваривања 
Сарадници у 
остваривању 

Начини остваривања 

1. 

Учешће ученика у: образовним, 
културно забавним, спортским и 

другим ваннаставним активностима 
у школи и у широј заједници 

током школске године 
и по календару 
Министарства 
просвете 

Предметни наставници 
Руководиоци секција 
Одељењске старешине 

Директор 
Педагог 
Спољни сарадник 

Континуирано припремање и 
подстицање ученика за учествовање на 

такмичењима и манифестацијама 

2. 
Континуирана сарадња школе са 

локалном заједницом 
током школске године 

Задужени чланови Стручних актива и Школских 
тимова 

Директор 
Педагог 
Спољни сарадник 

Одазив представника локалне 
заједнице на школским догађајима 

3. Остваривање сарадње са другим 
школама 

током школске године Директор 
Школски тим за пројекте 
Школски тим за каријерно вођење и саветовање 
Стручна већа 

Предметни 
наставници 
Педагог 
Спољни сарадник 

Сарадња, размена искустава, 
међусобне посете 

 

4. Припрема плана промоције и 
промотивног материјала 

друго полугодиште Тим за промоцију школе Директор 
Педагог 

Заступљеност школе у штампаним и 
електронским медијима 

Остваривање посета школама и 
установма 
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