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ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ШКОЛЕ 

 
 
Школа „9.мај” од оснивања се бавила основношколским образовањем, да би половином 70-тих година почела да се бави и стручним 

оспособљавањем ученика, у оквиру средње школе. 1989.године оснива се предшколско одељење, како би се омогућила рана стимулација деце, чиме 
би се отклониле, или ублажиле постојеће развојне сметње. У циљу адекватне помоћи родитељима чија деца не могу да прате наставу по Плану и 
програму за лако ментално заосталу децу , 1995. године формира се целодневни боравак у циљу васпитно – образовног рада са умерено ментално 
заосталом децом и омладином.  

Матичној школи су припојена и дислоцирана одељења у шест насељених места зрењанинске општине. 
У реализацији образовно-васпитног процеса, поред општих, користе се и посебне методе рада које произилазе из специфичних потреба 

ученика школе. Код деце са сметњама у развоју често не може да се развије флексибилна интеракција са околином, што је и полазиште за примену 
специфичних облика рада, након постављања добре диференцијалне дијагнозе. 

Поштујући важећи Наставни план и програм основног образовања и васпитања за ученике лако ометене у развоју, који полази од 
заједничких карактеристика ученика (неуједначен и успорен сензомоторни и психомоторни развој, сужена способност коришћења сопствених 
искустава и отежано прилагођавање захтевима породичног, школског и друштвеног живота, приступа се планирању и програмирању наставних 
садржаја. 

У конкретној реализацији предвиђених наставних садржаја, услов успешног одвијања наставног процеса јесте уважавање два основна 
принципа, а то су: 

 Постојање индивидуалних разлика у сензомоторном и психомоторном развоју ученика 
 Континуирано праћење и анализирање менталног функционисања ученика, услед различитог темпа напредовања. 

           Приликом планирања, програмирања и припремања наставних садржаја, наставник уз поштовање зацртаног Плана и програма и наведених 
принципа, прилагођава цео наставни процес (садржаје, методе, облике рада, наставна средства) ученику, у циљу подстицања његовог психомоторног 
развоја, у оквиру постојећих могућности. 
             Упоредо са реализацијом наставног процеса одвија се и праћење прилагођености програмских захтева ученику, као и провера примерености 
наставних метода, облика и средстава процењених способности ученика. То подразумева континуирану примену батерије дијагностичких тестова од 
стране стручног тима (психолога, реедукатора психомоторике, логопеда) и дефектолога, који је у непосредном контакту са учеником у наставном 
процесу. 
              Да би дете достигло могући стадијум развоја, потребно је да се створи емоционална и сазнајна равнотежа, што је даље услов проналажења 
сопственог места у школи, породици и ширем окружењу. 
 
 
 

 

Богат и садржајан програм школе одвија се по сегментима рада: 
 
 Лако и умерено ментално заостала деца предшколског узраста 
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 Лако ментално заостала деца основношколског узраста у матичној школи и дислоцираним одељењима 
 Лако ментално заостала деца средњошколског узраста у матичној школи 

a) Једногодишње оспособљавање за рад 
b) Стицање II и III степена стручности 

      Подручја рада: Машинство и обрада метала, Текстилство и кожарство, Трговина, угоститељство и туризам 
 Умерено ментално заостала деца и омладина у оквиру целодневног боравка 
 Лако ментално заостала деца основношколског узраста (I, II и III разреда) у оквиру продуженог боравка 
 
Настава се у школи одвија на српском и мађарском језику. 

 
Реализатори програма су: 
  
 Корективна служба: логопед, реедукатор психомоторике, соматопед 
 Стручна служба: психолог, спец.педагог, социјални радник, библиотекар и медијатекар 
 Превентивно-здравствена служба:медицинска сестра-техничар 
 Дефектолози, наставници вештина, разредни и предметни наставници 
 Инжењери различитих профила 
 Наставници практичне наставе 
 Сарадници у настави 

 
 

УЧЕНИЦИ ПРВОГ РАЗРЕДА 

 
                У први  разред школске 2018/19. године уписан је 22 ученик, који похађају наставу на српском језику.     
                Ученици ће похађати наставу по Плану и програму предвиђеном за лако ментално заостале ученике и биће обухваћени индивидуалним 
третманима од стране: 

 Логопеда 
 Реедукатора психомоторике 
 Соматопеда    
 Наставника корективног рада 
 
 

 
 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ КАДРА 
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1. Кресојевић Силвија - професор српског језика 
2. Будимлија Вишња - професор српског језика 
3. Попов Александра - професор физичке културе 
4. Цвејић Татјана - професор физичке културе 
5. Симин Милица - професор информатике 
6. Петров Ружица - професор информатике 
7. Брковић Мирослав - дипломирани инжењер за развој - машинска струка 
8. Трајановски Методије - дипломирани инжењер за развој - машинска струка 
9. Бабић Илија - професор техничког образовања 
10. Поповић Данило - професор техничког образовања 
11. Турински Стеван - инжењер за развој 
12. Бакић Горан - инжењер машинства 
13. Мајнерић Сања - струковни инжењер технологије - специјалиста 
14. Вујовић Данијела - дипломирани  дефектолог  
15. Голић Љиљана - дипломирани технолог 
16. Милошевић Душан - дипломирани инжењер - текстилно инжењерство 
17. Ивана Милојевић - дипломирани инжењер текстилно - машинске струке 
18. Будимлија Катарина - дипломирани економиста 
19. Јакшић Миле - вкв кувар 
20. Огризовић Снежана - професор технике и машинства 
21. Шандор Золтан - свештеник 
22. Петровић Бранислав - средња теолошка школа 
23. Поповић Саво - дипломирани правник 
24. Мелеги Аника - дипломирани дефектолог – олигофренолог  
25. Тодоров Данијела - дипломирани дефектолог 
26. Савановић Саша - специјални педагог 
27. Чекрџин Рајка – специјални педагог 

 
 
 

ЛИСТА ПРЕДМЕТА 
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Основна и средња школа „9.мај” у Зрењанину,  на својој листи предмета за први разред средњег стручног образовања и васпитања имаће 
предмете и активности који су прописани Правилником о наставном плану и програму  „Службени гласник Р.Србије”, број 50/92 

 
 Заједнички општеобразовни предмети: 
 

 Српски језик и књижевност 
 Физичко васпитање 
 Математика 

 
Стручни предмети: Образовни профили: бравар, аутолимар, електрозаваривач, помоћни обрађивач лима 
 

 Основе машинства 
 Материјали и обрада метала 
 Познавање материјала (помоћни обрађивач лима) 
 Технологија рада (бравар, аутолимар, електрозаваривач, помоћни обрађивач лима) 
 Практична настава 

 
                                  Образовни профил: конфекцијски шивач 
 

 Текстилна влакна 
 Машине и алати 
 Технологија шивења 
 Практична настава 

 
                                  Образовни профил: пекар 
 

 Основе прехрамбене технологије 
 Прехрамбена технологија 
 Практична настава 

 
                                  Образовни профил: припремач намирница 
 

 Основи угоститељства 
 Хигијена и заштита на раду 
 Припремање намирница 
 Практична настава 

 
                                    
Изборни предмети: 



Школски програм за ПРВИ разред  средњег образовања и васпитања  

 

7 

 

 
 Грађанско васпитање 
 Верска настава 

 
 
Обавезни облици образовно васпитног рада: 
 

 Допунски рад 
 Корективни рад 
 Пракса и практични рад 
 Друштвено корисни рад 

 
Факултативни облици образовно васпитног рада: 
 

 Екскурзија 
 Хор 
 Секције 

 
 

 

ЦИЉЕВИ, СВРХА, САДРЖАЈИ, АКТИВНОСТИ 
 

           Стручно веће школе се определило да у школској 2018/19. години у ПРВОМ  разреду  буде предметни приступ настави, уз уважавање 
специфичности и развојних карактеристика ученика . 
           Приликом планирања, програмирања и припремања наставних садржаја, наставник уз поштовање зацртаног Плана и програма и наведених 
принципа, прилагођава цео наставни процес (садржаје, методе, облике рада, наставна средства) ученику, у циљу подстицања његовог психомоторног 
развоја, у оквиру постојећих могућности. 
           Планирање и програмирање обавезних и изборних наставних предмета извршено је по следећем моделу: наставне теме, садржаји, сврха, 
активности,  наставна средства, праћење и оцењивање, фонд часова, време реализације. 

 
 

 

 
ФОНД ЧАСОВА 

р. 
б. 

Заједнички општеобразовни предмети Недељни 
фонд 

Годишњи 
фонд 
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1. Српски језик и књижевност 2 70 

2. Физичко васпитање 2 70 

3. Математика 2 70 

 Стручни предмети   

1. Основе машинства 2 70 

2. Материјали и обрада метала 2 70 

3. Познавање материјала 2 70 

4. Технологија рада 2 70 

5. Практична настава (бравари,аутолимари,ел.заваривачи,пом.обр.лима) 18 630 

6. Текстилна влакна 2 70 

7. Машине и алати 2 70 

8. Технологија шивења 2 70 

9. Практична настава – конфекцијски шивач 18 630 

10. Основе прехрамбене технологије 3 105 

11. Прехрамбена технологија 3 105 

12. Практична настава - пекари 18 630 

13. Основи угоститељства 2 70 

14. Хигијена и заштита на раду 2 70 

15. Припремање намирница 2 70 

16. Практична настава - припремач намирница 18 630 

17. Час одељенског старешине 1 35 

 Изборни предмети   

1. Грађанско васпитање 1 35 

2. Верска настава 1 35 

 Обавезни облици образовно васпитног рада   

1. Допунски рад 1 35 

2. Корективни рад 2 70 

3. Пракса и практични рад 1,7 60 

4. Друштвено корисни рад 1 35 

 Факултативни облици образовно васпитног рада   

1. Екскурзија    

2. Хор  1 35 

3. Секције 1 35 

 

ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
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Праћење остваривања школског програма за први разред  
спроводиће се кроз: 
 
 праћење постигнућа код ученика након обраде појединачних тема 
 посматрање рада ученика 
 тестирање 

 
 

 
 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 
 

 
У циљу што ефикасније и квалитетније реализације задатака зацртаних Годишњим програмом рада, школа ће остваривати сарадњу са 

локалном заједницом у којој се налази.Социоекономска структура породица највећег броја ученика  намеће потребу свакодневне сарадње са Центром 
за социјални рад ,здравственим установама, редовним школама, Дечјим организацијама, невладиним сектором, хуманитарним организацијама. 

Због специфичности психофизичког развоја деце и често неадекватне  ране стимулације , потребно је исту надокнадити у школи, како у оквиру 
наставе, тако и кроз сарадњу са бројним образовним и културним институцијама (Културни центар, позориште, биоскоп, градска библиотека ). 

Пројекат „Моја школа, школа без насиља“ повезује нас са УНИЦЕФ-ом и другим школама у Србији и институцијама важним за реализацију 
његових садржаја. 

Школски развојни план предвиђа бројне активности у циљу унапређења сарадње са локалном заједницом, а евалуација реализације ових 
активности вршиће се током периода имплементације од стране Тима за самовредновање.  

Приказивање свих значајних активности у току године одвијаће се преко средстава јавног информисања и школске интернет презентације, која 
је од школске 2006/2007 године омогућила ужој и широј јавности потпуни увид у делатност школе. Верујемо да ће ове новине омогућити реализацију 
бројних, раније зацртаних циљева, као што је кућа за сву децу из целодневне наставе, правовремено укључивање ученика у предшколско одељење и 
школу , мање осипање ученика, безбедније окружење за децу , што брже проналажење посла након завршене средње школе и др. 
 

 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
 

Унапређивање циљева и задатака појединих аспеката васпитања у великом степену зависи од  квалитета сарадње школе и родитеља. 
Посебно важну улогу има одељењки старешина, стручни сарадник и директор школе.  



Школски програм за ПРВИ разред  средњег образовања и васпитања  

 

10 

 

Ова сарадња углавном се огледа у пружању помоћи родитељима за што успешније остваривање програма васпитне улоге породице као и 
ангажовању родитеља у реализацији васпитних задатака  школе.  

У циљу што бољег информисања о најновијим сазнањима о одгајању и васпитавању деце, родитељима ће бити одржани тематски 
родитељски састанци.  
Школским развојним планом (2018/2019. година), планиран је рад на интензивнијем укључивању родитеља у живот и рад школе.  
Активности за остваривање сарадње са родитељима у шк. 2018/19. години: 

- правовремено информисање родитеља о активностима у школи 
- укључивање родитеља у годишње планирање рада школе 
- укључивање родитеља у планирање и реализацију активности и акција 

ученичких организација 
- укључивање родитеља у акције на уређењу школе 
- одржавање радионица за родитеље психолог, одељењски старешине и др.стручни 

сарадници 
- одржавање педагошких предавања за родитеље 
- предавања за ученике из области здравственог васпитања 
- предавања за ученике о занимањима    
- заједнички излети деце и родитеља, спортска такмичења 

 
 
 
 
 

ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

 
ПРОГРАМСКИ  ЗАДАЦИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ  
РАДА         

 
САРАДНИЦИ 

 
Пријем нових ученика 
Структуирање одељења 
Комплетирање документације 
Сарадња са другим школама, интерресорном 
комисијом, одељењем за послове из области 
друштвених делатности, центром за социјални рад, 
просветном инспекцијом, интернатом 

 
 
 
 
АВГУСТ-
СЕПТЕМБАР 

-интервју 
-социјална анамнеза 
-прикупљање 
документације 
-вођење евиденције 
-саветодавни рад у вези 
остваривања права 
-израда спискова 

директор 
 
помоћници директора 
 
стручна служба 
 
 разредне старешине 
 
администрација 
 
 друге институције 

Припрема спискова ученика путника и родитеља 
пратилаца (за сваки месец ) 

  
 

-тимски рад 
-увид у постојећу  

директор 
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Израда месечних карата  
Израда спискова за путне трошкове у готовини (за 
сваки месец) 
Припрема списка за исхрану ученика (за сваки 
месец) 
Учешће на активима,  стручним већима, тимовима 
Учешће у раду Тима за заштиту ученика од насиља 
Сарадња са Тимом за инклузивно образоваље 
Сарадња са Комисијом за вођење дисциплинских 
поступака  
Сарадња са центрима за социјални рад у 
Зрењанину и окружењу 
Сарадња са интерресорном комисијом 
Сарадња са здравственим установама 
Сарадња са Просветном инспекцијом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТОКОМ 
 
ЦЕЛЕ ГОДИНЕ 
 
       

документацију 
-вођеље евиденције 
-саветодавни рад у вези 
остваривања права 
-израда спискова 
-разговори, договори, 
консултације 

помоћници директора 
 
стручна служба 
 
 разредне старешине 
 
администрација 
 
 друге институције  
 
 
 
 
 

Пикупљање документације, спровођење свих 
радњи везаних за конкурс за ученичке стипендије, 
израда спискова за ученичке стипендије  
 

 
СЕПТЕМБАР-
ОКТОБАР 

увид у постојећу  
документацију 
прикупљање 
документације 
израда спискова 
 

разредне старешине 
 
друге институције 
 
родитељи 

Саветодавни рад са родитељима ученика који не 
похађају редовно наставу, обилазак породица 
Рад са ученицима са поремећајем понашања, 
њиховим родитељима, обилазак породица 
Праћење ученика без родитељског старања 
 
Праћење ученика са здравственим проблемима 
 
Саветодавни рад у вези остваривања права као и 
обавеза 
 
Подела прикупљене помоћи 
 

 
ТОКОМ ЦЕЛЕ 
  
ГОДИНЕ 
 
 

 
 

-разговор 
 
-саветодавни рад 
 
-писање дописа и 
пријава 
 
-теренски рад 

стручна служба 
 
 наставници 
 
администрација 
 
 друге институције 

 
Посете дислоцираним одељењима 

 
ОКТОБАР- 

 

 
рад на терену 
консултације  

 
директор 
стручна служба 
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Учешће у раду Тима за професионалну 
оријентацију 
Рад са ноноуписаним ученицима 

НОВЕМБАР  дописи  другим 
институцијама 
интервју 
групни разговор 

разредне старешине 
друге институције 

 
Учешће у раду стручних органа 
Састанак Комисије за професионалну оријентацију 
Родитељски састанак за припремне разреде 
средље школе 
Писање приговора за ученике средње школе, који 
нису на листи за стипендије 

 
 
 
 
 

ДЕЦЕМБАР 

  
 
писање извештаја 
вођеље евиденције 
и документације 
консултације и давање 
предлога 
дописи 

помоћници директора 
 
стручна служба 
 
разредне старешине 
 
 друге институције 
 
администрација 
 
родитељи 

Подела хуманитарне помоћи 
Помоћ ученицима у одећи и обући у зимском 
периоду 
Обилазак породица, рад са родитељима чија деца 
нередовно/не похађају наставу 
 
 

 
 

       
      ЈАНУАР- 
  
      ФЕБРУАР- 
 
      МАРТ 

 
процена потреба 
рад на терену 
разговори, савети 
дописи 

стручна служба 
 
 разредне старешине 
 
 друге институције 

Професионална оријентација за VIII разредe 
 
Саветодавни рад са ученицима и породицама 
 
Обилазак наших одељења на селу 
 

 
 
 

АПРИЛ- 
            МАЈ 

 
 
 

интервју 
 
рад на терену 
 
саветовање, 
информисање 

 
стручна служба 
 
 разредне старешине 
 
 друге институције 

 
Сарадња са редовним школама 
 
Родитељски састанци за ученике завршних разреда 
ОШ у Зрењанину и Кикинди 
 
Припрема документације и мишљења за лекарске 
прегледе ученика, који се уписују у средњу школу 

       
 
 
           МАЈ 

разговор 
 
давање предлога и 
мишљења 
 
писање дописа 
 
саветодавни рад 

помоћници директора 
 
стручна служба 
 
наставници 
 
друге институцује 
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Учешће у раду стручних органа 
 
Припрема за упис ученика за следећу школску 
годину 
 
Сарадња са ученицима и родитељима 
 
Сређивање евиденције и документације за 
ученике који завршавају школу 
 
Припрема извештаја о раду 
Припрема плана рада 

 
 
 

ЈУН 

саветодавни рад 
 
вођење евиденције 
и докумантације 
 
консултације 
 
анализа података 
 
 

директор 
 
помоћници директора 
 
стручна служба 
 
наставници 
 
администрација 
 
 друге институције 

 
 
 

Програм заштите деце/ученика од насиља – 2018/19. година 
 
На основу Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама и искуства 
стеченог реализацијом пројекта „Моја школа, школа без насиља“, а у складу са ШРП-ом, сачињен је  Програма заштите деце/ученика од насиља. 
 
Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног 
вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства деце/ученика. 
Наша школа полази од принципа да се насиље над и међу ученицима може спречити.   
У складу са овим принципом школа креира климу у којој се: 

- учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности 
- не толерише насиље 
- не ћути у вези са насиљем 
- развија одговорност свих 
- сви који имају сазнање о насиљу обавезују на поступање 

Овај принцип остварује се: 
- мерама превенције 
- мерама интервенције 

Превентивне мере иницирају и реализују сви запослени и ученици. 
Мере интервенције спроводи Тим за заштиту ученика од насиља који је именовао директор, а сви запослени школе су дужни да регују (зауставе, пријаве) када 
су сведоци или имају сазнање о насиљу над и међу ученицима. 
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1. Снежана Кун, проф. разредне наставе  
2. Дарко Јоњев, психолог, стручна служба 
3. Нада Летић, професор разредне наставе 
4. Ержебет Чипак, социјални радник, стручна служба 
5. Драгана Шпер, професор разредне наставе, библиотекар 
6. Биљана Миросављев, професор разредне наставе 
7. Рајка Чекрџин, специјални педагог - координатор 
8.  Саша Савановић, специјални педагог 
9.  Јелена Вељковић, професор разредне наставе 
10.  Нада Петровић Станић, психолог, стручна служба 
11.  Александар Цвејанов, медицинско особље 
12. Љиљана Малајев, професор разредне наставе, виши разреди 

 
 
 

ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
 
 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

Септ. - окт. Нов. - дец. Јануар - март Април - јун 

Праћење примене превентивних мера 
безбедности и здравља на раду у 
складу са Актом о процени ризика. 

Праћење примене 
превентивних мера 
безбедности и здравља на 
раду у складу са Актом о 
процени ризика. 

Праћење примене 
превентивних мера 
безбедности и здравља на раду 
у складу са Актом о процени 
ризика. 

Праћење примене 
превентивних мера 
безбедности и здравља на раду 
у складу са Актом о процени 
ризика. 

Обука новозапослених и запослених 
који мењају радно место 

Обука новозапослених радника 

Обука ђака који праксу обављају у 
оквиру школских радионица: I, II и III 
разреди Средње школе 

Обука ђака који праксу 
обављају у оквиру школских 
радионица: припремни разреди 
Средње школе 

 
 
 
 

ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
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За праћење реализације Програма здравственог васпитања задужени су здравствени радници школе. Они ће сарађивати са свим запосленим 
радницима у нашој установи као и са Заводом за заштиту здравља – Зрењанин и информисати запослене о новинама значајним за унапређење 
здравствене културе ученика. 

 
У сачињавању програма здравственог васдпитања пошло се од циљева и задатака утврђених и планираних РПШ-ом  као и претходне анализе 

постојећег стања и утврђених потреба:  
- Да ученици овладају основним знањима, вештинама,ставовима и вредностима из области здравственог васпитања, кроз учење засновано на 

искуству. 
-Учење подразумева превођење онога што ученици знају о здрављу у жељени начин понашања,уз препознавање правих животних вредности 

и подстицање оптималног развоја личности. 
-Развијање психички и физички здраве личности, одговорне према сопственом здрављу. 
-Стварање позитивног односа и мотивације за здрав начин живљења. 
-Васпитање ученика за рад и живот у здравој средини. 
-Стицање знања ,умења, ставова и вредности у циљу очувања и унапређивања здравља. 
-Подстицање сазнања о себи, свом телу и сопственим способностима. 
-Развијање психичких и моторних способности у  складу са индивидуалним карактеристикама. 
-Мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању свог здравља. 
-Развијање навика код ученика за очување и неговање своје околине. 
-Развијање одговорног односа према себи и другима. 
-Укључивање породице на плану промовисања здравља и усвајања здравог начина живота. 
-Развијање међусобног поштовања, поверења, искрености, уважавања личности, једнакости и отворене комуникације. 
-Усвајање и прихватање позитивних и сузбијање негативних облика понашања значајних за очување здравља. 
-Упознавање са најосновнијим елементима здравог начина живота. 
-Упознавање са протективним факторима за здравље, као што су физичка активност и боравак у природи. 
-Формирање жеље да ученик упозна своје тело. 
-Стицање знања и вештина из области колективне и личне хигијене. 
-Упознавање са правилном исхраном. 
-Упознавање са штетним ефектима поједних супстанци са акцентом на штетне ефекте дувана и алкохола. 
-Упознавање са потребом усклађивања времена за игру рад и одмор. 
-Упознавање са најчешћим ситуацијама у којима ученик може да се повреди. 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 
 

Активност Реализатори Време 
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Организација игара: 

„Кад границе не постоје играмо се 
много боље“ 

Гордана Радаковић Србуловић 
Наставници 

Децембар, 2018. 

Квиз такмичење Нижи разреди Мај, 2019. 

Организација „Фер – плеј“ 
Директор, наставници физичког васпитања, 

ВТ, Ученички парламент 
Октобар, 2019. 

Спортске активности (инклузија) Одељенске старешине нижих разреда Април, 2019. 

Крос нижих разреда Одељенске старешине нижих разреда Октобар, 2019. 

 
 
 
 
 

Програм заштите животне средине (2018./2019.) 
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

АКТИВНОСТ ЦИЉЕВИ МЕСЕЦ 

 
1. 

Сарадња са Народним музејом- 
Зрењанин у виду учешћа у 

радионицама, посетама 
актуелних изложби као и сталних 

поставки 

Музеј као инситуција чија је делатност усмерена ка друштву, 
може имати значајну илогу у промовисању одрживог развоја и 

очувања компоненти биодиверзитета. 

 
септембар-јун 

 
 

2. 

 
 

Еколошке радионице 

Циљеви еко радионица су развијање еколошке свести, 
развијање одговорног односа према окружењу и спремност за 

очување живе и неживе природе, уочавање чињенице да је 
човек део природе и да треба да је чува, подстрехивање на 
креативно коришћење материјала из свакодневног живота, 

повезивање теоретског знања са практичним решењима. 

 
 

септембар-јун 
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3. 

 
Обележавање Светског дана 

животиња 
(промотивни филмови, 

попуњавање анкета, посета 
резервату природе „Царска 

бара“..) 

Све активности у вези обележавања овог датума имају циљ да  
нас  подсете да су животиње равноправни становници наше 

планете са којима делимо живот на њој, да имају једнака 
права на живот као и ми, да као и ми осећају бол, страх,  да 
имају  своје потребе  и да им не смемо чинити оно што не 

желимо да неко чини нама. 

 
 

04. октобар 

 
4. 

 
„Еколошка Нова Година“ 

 

Циљ ове активности јесте да се стечене навике куповине 
сечених „новогодишњих јелки“ претворе у племенитији однос 
према четинарима као и према природи и животној средини у 

ширем смислу.Набавком јелки са бусеном које се после 
празника могу посадити,  ствара се  традиција неге зеленила. 

 
Последња недеља првог 

полугодишта 

 
5 
 
 
 

Обележавање Светског дана 
вода(цео наставни дан може 
бити посвећен водама кроз 
интердисциплинарну, односно 
тематску наставу) 

Подизање свести о важности воде за опстанак, побољшању 
управљања њеним ресурсима, упознавање са начинима 
економисања водом и мерама против њеног загађења . 

 
22. март 

 
 

 
 

6. 

 
 

Обележавање 
Дана планете Земље 

(промотивни филмови, 
прављење плаката, зидних 

новина..) 

Упозорити на опасност која прети животу на Земљи због наглог 
развоја индустрије и пораста потребе за енергијом што је 

резултирало повећаном експлоатацијом фосилних горива, 
ослобађањем великих количина отровних супстанци у 

атмосферу, глобалним загревањем и климатским 
променама.Утицати на свест о одговорности човека у очувању 

животне средине 

 
 

22.април 

 
 

7. 

 
Дан Сунца 

(гледање краткометражног 
анимираног филма“То је 

екологија“ ) 

 
Упознати ученике са предностима и могућностима примене 
обновљивих извора енергије.Едуковати младе о томе како 

штедњом енергије и њеним економисањем помажу животној 
среди а самим тим и себи. 

 
 

01-19. маја 
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8. 

 
Европски дан паркова 

(посета и акција чишћења неког 
градског парка) 

 
Указати на значај зелених површина у граду и упознати 

ученике са мерама заштите и правилним опхођењем према 
парковима и природи уопште 

 
24. мај 

 
 
 

9. 

 
Светски дан заштите животне 

средине 
(ђаци могу да направе серију 
истраживања, фотографија и 

разног другог материјала и да 
приреде изложбу у школи и око 

ње) 

Указати на неопходност веће бриге за очување природе, 
подстицати еколошки пожељно понашање, указати на важност 

чистије, зеленије и сјајније будућности за себе и генерације 
које долазе.Скренути пажњу на неки део природе у околини 

школе(парк, језеро, ливаду) и упознати ученике са лепотом тог 
добра, истаћи колико може бити важан ресурс и за учење, 

спортске активности и за околно становништво и указати на 
потребу очувања. 

 
 
 

05. јун  

 
 

ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Програм културних активности 
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

САДРЖАЈИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Сарадња са Народним музејом- Зрењанин у виду учешћа у радионицама, посетама 
актуелних изложби као и сталних поставки 

септембар-јун 

2. Сарадња са позориштем Тоша Јовановић – Зрењанин; посећивање актуелних представа 
примерених школском узрасту и интересовању ученика 

септембар-јун 

3. Манифестација „Ноћ истраживача“ Зрењанин септембар 

4. Дечија недеља прва недеља октобра 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАТОРИ 

Укључивање ученика у изради и украшавању 
предмета за Ученичку задругу 

октобар-мај наставници и ученици 
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5. Обележавање Светског дана заштите животне средине 04. октобар 

6. Обележавање Дана просветних радника у част рођења Вука С. Караџића 08. новембар 

7. Међународни дан толеранције 16. новембар 

8. Међународни дан права детета 20. новембар 

9. Међународни дан особа са инвалидитетом(промовисање разумевањапроблема 
инвалидитета, промовисање права особа са инвалидитетом..) 

03. децембар 

10. Обележавање Новогодишњих празника и Светског дана смеха последња недеља првог 
полугодишта 

11. Свети Сава ( школска слава) 27. јануар 

12 Међународни дан жена 08. март 

13. Обележавање Светског дана вода 22. март 

14. Светски дан позоришта 27. март 

15. Међународни дан дечије књиге у спомен на рођење писца Ханса  
Кристијана Андерсена 

 

 

02. април 

16. Песничка штафета прва недеља априла 

17. Дан планете Земље 22. април 

18. Ускршњи празници (стална сарадња са Црвеним крстом) април 

19. „Дечији дани пролећа“(учешће у паради и изложби- радовима ученичке задруге) април 

20. Међународни дан Црвеног крста (сарадња са овом организацијом) 08. мај 

21. Манифестација Европско село прва недеља маја 
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22. Прослава Дана школе и обележавање Дана победе над фашизмом прва недеља маја 

23. Светски дан породице (афирмација и заштита породице, подизање свести о различитим 
питањима породице укључујући и насиље у породици) 

15. мај 

24. Међународни дан музеја ( сарадња са градским музејом) 18. мај 

25. Фестивал науке у Новом Саду последња недеља маја 

26. Инклузивна ликовна колонија“Сликам да не цвикам“ - у организацији школе 01.јун 

27. Светски дан заштите животне средине (разне активности и кампање) 05. јун 

28. Обележавање краја школске године и Светског дана музике последња недеља 
другог полугодишта 

29. Прослава матурске вечери последња недеља јуна 

 
 
 
 

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 
 
У току године, школа ће реализовати задатке професионалне оријентације кроз све облике образовно-васпитног рада, а посебно у оквиру 

редовног наставног процеса, слободних активности и одељењских заједница. Како оспособљавање ученика за доношење реалних и зрелих одлука о 
избору занимања захтева дужи континуирани и систематски рад, професионална оријентација ће се плански и систематски одвијати у основној школи 
- од првог до осмог разреда , а не само у осмом разреду, када се доноси прва одлука о избору одређеног образовног профила. Професионална 
оријентација се наставља и у припремном разреду средње школе. 
 Основни носиоци реализације програмских задатака професионалне оријентације су: координатор активности и професионалне оријентације, 
школски психолог, социјални радник, разредне старешине, предметни наставници. Остали учесници у раду на професионалној оријентацији су: 
директор, реедукатор психомоторике, логопед, разредна већа, наставничко веће, стручна већа, организације ученика уз повремено  улључивње 
родитеља. 
 Ради ефикасније координације рада организована је и комисија за професионалну оријентацију који сачињавају : одељењске старешине осмог 
разреда, руководилац практичне наставе, наставник ТО, психолог, социјални радник. 
 У области професионалне оријентације  предвиђени су општи задаци за све ученике основног образовања: 
 - упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности ученика  значајних за усмеравање професионалног 
развоја, 
 - упознавање ученика са светом рада и занимања и системом средњег образовања, 
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 - формирање правилних ставова према раду, 
 - подстицање ученика за испитивачко понашање према себи и свету рада, 
 - подстицање ученика за планирање свог професионалног развоја и доношење зрелих одлука у вези са избором занимања, 
 - успостављање сарадње са родитељима ученика и њихово оспособљавање за пружање помоћи деци у њиховом професионалном развоју, 
 - успостављање сарадње са установама и институцијама, које могу допринети успешнијем професионалном раду ученика. 
 
 
 
 
 

Садржај 
Рада 

Облик рада 
Носиоци и 
сарадници 

Време рада 
Начин 

праћења 

Сагледавање г 
психомоторног 
функционисања 

ученика 

процена 

Психолог 
Реедукатор психомоторике 

Логопед 
Наставници корективно-

превентивних вежби 
Социјални радник 

Септембар 
Новембар 

Мај 
Јун 

Анализа добијених 
резултата 
процене 

Подстицање  развоја и    
богаћење сензомоторних и 
психомоторних искустава 

ученика 

Облици рада на наставним 
часовима групне логопедске 
и опште реедукативне вежбе 

психомоторике 

Наставници , 
Стручни сарадници 

Током наставне 
године 

Оцењивање, 
Ретестирање, 
Такмичење 

Практично учешће ученика 
у одржавању школског 

простора 
Практичан рад у оквиру ДКР 

Одељењске 
старешине 

Током наставне 
године 

Анализа постигнутих 
резултата и 
такмичења 

Формирање хигијенских и 
општих радних навика 

Облици рада 
на наставним часовима и 

практични рад 

Одељењске   старешина, 
Социјални 

радник, 
Здравствени радник 

Током наставне 
године 

Анализа постигнутих 
резултата и 
такмичења 

Посете установама 
Практичан рад 

у оквиру природе и друштва 

Одељењске 
старешине и 

Учитељи 

Током наставне 
године 

Анализа постигнутих 
резултата 

Пружање помоћи 
родитељима у развијању 

хигијенских и радних 
навика код ученика 

Индивидуални и групни 
саветодавни рад 

Учитељи , 
Стручни сарадници 

Током наставне 
године 

Терапијски дневник 
рада 

Развијање посебних 
вештина 

Практична активност у 
оквиру (секција, природе) 

Учитељи, 
Стручни сарадници, 

Руководиоци стручних Актива 

Током наставне 
године 

Такмичење и анализа 
рада секција 
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ПРОГРАМ  РАДА  ШКОЛСКЕ  БИБЛИОТЕКЕ 
 

Школска библиотека и медијатека су затвореног типа за наставнике и ученике школе. Наставничку библиотеку користе наставници у свом раду 
са децом или у циљу стручног усавршавања,док ђачка библиотека опслужује ученике литературом потребном за савладавање и продубљивање 
наставног градива, као и књигама за читање у слободном времену. 

Школска медијатека је школски библиотечко-медијатечки информациони центар,који у свом саставу обједињује функције школске библиотеке 
и функције мултимедијског и интердисциплинарног средишта за све наставно-васпитне области. Основни задатак библиотеке и медијатеке је 
унапређивање свих облика и метода васпитно-образовног рада, допуњавање образовно васпитног подручја изворима знањаи подстицање 
стваралачког потенцијала. 

У планирању и програмирању рада библиотеке-медијатеке полази се од Програмских основа васпитног рада школе. 
Циљ: развијање културе читања код ученика и њихово оспособљавање за самостално коришћење и проналажење књижне и некњижне грађе   
Задаци: 

- развијање потреба,навика и интересовања за коришћење библиотечко-медијатечке грађе 

- коришћење савремених облика и метода рада са ученицима 

- учествовање у остваривању Програма рада школе и Развојног плана 

- подстицање и упућивање ученика,наставника и сарадника за коришћење фондова библиотеке 

- набављање библиотечко-медијатечке грађе и њихова физичка обрада,инвентарисање,класификација,сигнирање и каталогизација 

- вођење прописане евиденције и документације о раду школске библиотеке-медијатеке 

- развијање кодекса понашања у библиотеци у срадњи са ученицима и наставницима 

- заштита библиотечко-медијатечке грађе и њихова периодична ревизија 

- учествовање у раду и припрема ученика за школске приредбе,такмичења и квизове 

 
1. Планирање и програмирање рада 
2. Васпитно-образовна делатност 

а)Рад са ученицима 
б)Сарадња са наставницима и стручним сарадницима 

3. Библиотечко-информациона делатност 
4. Културна и јавна делатност 
5. Стручно усавршавање 

 
У току године,поред посебно наведених задатака,садржаја,метода и облика рада који су наведени у месечном оперативном 

програму,библиотекар ће свакодневно и према потреби реализовати следеће задатке: 
 

 припремање наставних средстава,училаи литературу за наставне часове 

 издавање и контрола коришћења-враћања књига,као и повремено увођење нових књига и учила 

 прикупљање материјала и уређивање зидних новина 
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 припремање простора и наставних средстава за извођење часова,психолошких,едукативних и креативних радионица,рада стручних органа 
школе,као и приликом манифестација које школа планира 

 вођење документације о свом раду  

 

ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ВРЕМЕ ДИНАМИКА РАДА САРАДНИЦИ 

сачињавање глобалног годишњег и месечног 
оперативног програма 

IX Прва недеља 
Директорка, помоћник директора, 

психолог 

сређивање и обрада књига и аудиовизуелних 
средстава 

IX-VI свакодневно  

учешће у раду  тима за заштиту од насиља  IX-VI 
Предвиђено динамиком рада 

тима за заштиту од насиља 
 

Директорка, помоћник директора, 
наставници и сарадници 

учешће у припреми  и реализацији инклузивних 
игара  

IX- XII 
Предвиђена пројектним 

активностима 
Директорка,помоћници директора, 

наставници 

упис нови х чланова и њихово упознавање са 
начином рада 

IX-VI свакодневно Одељенске старешине 

посета сајму књига X Последња недеља  

учешће у припреми и реализацији Програма 
Здрави избори за децу- против насиља 

Током 
године 

Једном недељно Специјални педагог, психолози 

учешће у раду тима за стручно усавршавање 
Током 
године 

Предвиђено динамиком рада 
тима за стручно усавршавање 

Чланови тима 
 

Учешће у раду тима за пројектно планирање 
Током 
године 

Предвиђено динамиком рада тима 
за заштиту од насиља 

 
Чланови тима 

Припрема и учешће у организацији 
новогодишњег програма и квизова 

XII 
 
 

По утврђеном плану 
Одељенске старешине 

 
 

Учешће у изради летописа 
Током 
године 

 
По утврђеном плану 

Директор, помоћници  директора, 
наставници 

припрема за Песничку штафету I-III По утврђеном плану 
Градска библиотека,наставници 

српског језика 

Песничка штафета IV 
Учешће у реализацији 

манифестације 
Градска библиотека, 

директорка,наставници,ученици 

учешће у обележавању Дана школе V По утврђеном плану Директорка,наставници,ученици 

израда извештаја о раду у току школске године VI  Помоћник директора, психолог 
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ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
 

ТЕМЕ ЦИЉ 
ОРИЈЕНТАЦИОНИ БРОЈ 

ЧАСОВА 
ВРЕМЕ 

 1. Смисао књижевности 

 Циљ наставе српског језика и књижевности је 
васпитање, образовање ученика да буду 
самосталне и културне личности и 
оплемењивање емоционалног живота са 
преношењем основном и књижевном језичком 
културом. 
Развијање и неговање стваралачке маште и 
поверења у сопствене способности и циљу 
стварања. 
 

6 

Септембар 
Октобар 

Новембар 
Децембар 

Јануар 
Фебруар 

Март 
Април 

Мај 
Јун 

 2. Књижевност старог века 12  

 3. Књижевност средњег века 12  

 4. Усмена народна књижевност 5 

 5. Лектира 10  

 6.Језик, правопис и грађење речи 12 

 7. Писмено и усмено изражавање  13 

                    Укупно:  70 
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САДРЖАЈИ 

 
ИСХОДИ МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ПРАЦЕЊЕ И 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 
ЧАСОВА 

 
ВРЕМЕ 

 

  
1. Смисао књижевности 
 
 

Оспособљавање ученика за 
читанје и разумевање уметничког 
дела и развијање љубави према 
књижевности 

Монолошка и 
дијалошка   

Књижевна 
литература 

Задовољство       
ученика на часовима, 

заинтересованост 
ученика на шасу, 

укључивање ученика 
на часу, разговори 

постигнућа ученика 
као и редовност 

ученика у похађању 
наставе. 

6 Септембар 

  
2. Књижевност старог века 
 
 

Појам старог века и историјски 
део 

Монолошка, дијалошка 
, илустрација 

Књижевна 
литература 

12 
 Октобар 
Новембар 

  
3. Књижевност средњег 
века 
 
 

Средњи век, истина и легенда 
Монолошка, дијалошка 
, слике и илустарције 

Књижевна 
литература 

12 

  
Новембар 
Децембар 
Јануар 

 4. Усмена народна 
књижевност  
 
 

Усмена књижевност корени и 
постанак 

Монолошка, дијалошка 
, слике, историјски 
извори 

Књижевна 
литература 

5 

   
Фебруар 
 
 

  
5. Лектира 
 

Читање, избор, закључивање 
Монолошка, дијалошка, 
књижевни извори 

Књижевна 
литература 

10 
   Март    
Април 

  
6. Језик, правопис, 
грађење речи  
 

Примери реченица 
Монолошка, дијалошка, 
примери из граматике 

Књижевна 
литература 

12 

  
Април 
 Мај 
 

  
7.Писмено и усмено 
изражавање 
 

 Да стекну свест о важности 
писменог и усменог изражавања 

Монолошка и 
дијалошка метода  

Књижевна 
литература 

13 
 Мај 
 Јун 
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ФИЗИЧКО  ВАСПИТАЊЕ 
   

 

 
TEME 

 
ЦИЉ 

оријентациони број 
часова 

 
ВРЕМЕ 

 

 
1. ЗНАЧАЈ И УЛОГА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У 

ЖИВОТУ И РАДУ 
 
 
 

 Формирање позитивног односа 
ученика према физичкој култури и 
стварање навике за свакодневним 
физичким активностима 

 Развој моторичких способности  

 Савладавање и усавршавање технике 
основних кретања у атлетици 

 Развијање колективног и 
такмичарског духа. 

 Задовољавање основних потреба за 
игром и кретањем. 

 Усвајање нових моторичких кретања и 
развој окретности код ученика. 

 Развијање координације и других 
моторичких способности потребних за 
реализацију наставних садржаја. 

 Систематско обликовање тела и 
покрета и подстицање правилног 
држања тела 

 Кориговање недостатака у телесном и 
моторном развоју 

2 

 
Септембар 

 
 

Октобар 
 
 

Новембар 
 
 

Децембар 
 
 

Јануар 
 
 

Фебруар 
 
 

Март 
 
 

Април 
 
 

Мај 
 
 

Јуни 
 

 
2. АТЛЕТИКА 
 
 
 

10 

 
3. СПОРТСКЕ ИГРЕ 
 
 

32 

4. ОПШТА И СПЕЦИФИЧНА ФИЗИЧКА 
ПРИПРЕМА СА КОРЕКТИВНОМ 
ГИМНАСТИКОМ 8 

 
5. ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 18 

 

 
      Укупно : 70 
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САДРЖАЈИ 

 
ИСХОДИ 

МЕТОДЕ/ 
АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА  
СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД  
ЧАСОВА 

 
ВРЕМЕ 

 

1.ЗНАЧАЈ ФИЗ. ВАСП. 

 План и програм 
рада у шк. год. 

 Развијање и 
неговање 
хигиј.навика 

 

 Упознавање психофизичких 
способности, могућности и 
интересовања ученика 

 Боља информисаност ученика о 
наставним темама и садржајима 

 

 Усмено излагање 

 Разговор 

 
 
 

/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Посматрање 

 Подстицање 

 Извештавање о 
напредовању и 
развојним 
потребама 
ученика 

 Похвала 

 
 
 

2 

 
Септембар 
( недеља 1. ) 

 
2. 
ТРЧАЊЕ 
 
 
 

 Усвајање основних техика старта и  
трчања 

 Унапређивање моторике кретања 

 Допринос континуираном 
побољшању физичких 
способности ученика 

 Усмено излагање 

 Демонстрација 
радних операција 

 Практичне активности 
(практични радови) 

 

 Штоперица 
 
 
 

 

 
 
 
 

10 

Септембар 
Октобар 
( недеље 
  2. 3. 4. 5. 6.) 
 
 

 
3. 
МАЛИ ФУДБАЛ 

 Усвајање и утврђивање основних 
елемената технике малог фудбала 

 Примена усвојених елемената у 
игри 

 Савладавање и познавање 
правила малог фудбала  

 Усмено излагање 

 Демонстрација 
радних операција 

 Практичне активности 
(практични радови) 

 Голови 

 Лопте и други 
реквизити 

 
 
 
 

8 

Октобар 
( недеље 
    7. 8. ) 
Април 
( недеље 
   28.29. ) 

 

 
4. 
КОШАРКА 
 
 

 Усвајање и утврђивање основних 
елемената технике кошарке 

 Примена усвојених елемената у 
игри 

 Савладавање и познавање 
правила кошаркашке игре  

 Усмено излагање 

 Демонстрација 
радних операција 

 Практичне активности 
(практични радови) 

 Кошеви 

 Лопте и други 
реквизити 

 

 
 
 
 

12 
 

Октобар 
Новембар 
( недеље 
   9. 10. 11.) 
Април, Мај 
( недеље 
  30. 31.32.) 

5. 
ОПШТА ФИЗИЧКА 
ПРИПРЕМА (ОФП) 
СА КОРЕКТИВНОМ 
ГИМНАСТИКОМ 
(СПЕЦИФ.ФИЗ.ПРИП.) 
 

 Савладавање комплекса вежби 
снаге за опште јачање мускулатуре 
ученика  

 Кориговање недостатака у 
телесном и моторном развоју и 
развој функционалних 
способности ученика 

 Усмено излагање 

 Демонстрација 
радних операција 

 Практичне активности 
(практични радови) 

 Струњаче 

 Швед. лестве 

 Швед. сандук 

 Палице 

 Мосница 

 Грбача 

8 
 

Новембар 
Децембар 
( недеље 
12.13.14.15.) 
 

 
6. 

 Развој моторичких способности 
ученика 

 Усмено излагање 

 Демонстрација 
радних операција 

 Струњаче 

 Греда 

 Козлић 

 
 
 

Децембар 
Јануар 
Фебруар 
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ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА 
И ТЛУ 
 
 
 

 Кориговање недостатака у 
телесном и моторном развоју 

 Подстицање раста, развоја и 
утицање на правилно држање тела 
ученика 

 Практичне активности 
(практични радови) 

 

 Одскочна даска 

 Шведски сандук 

 
18 

Март 
( недеље 
  16. 17. 18. 
  19. 20.21. 
  22. 23. 24.) 

 
7. 
СТОНИ ТЕНИС 
 
 

 Усвајање и утврђивање основних 
елемената технике стоног тениса 

 Примена усвојених елемената у 
игри 

 Савладавање и познавање 
правила стонотениске игре 

 Усмено излагање 

 Демонстрација 
радних операција 

 Практичне активности 
(практични радови) 

 

 Сто за стони 
тенис 

 Мрежица за 
стони тенис 

 Рекети и лоптице 
за стони тенис 

 Посматрање 

 Подстицање 

 Извештавање о 
напредовању и 
развојним 
потребама 
ученика 

 Похвала 

 
 
 
 

6 

 
Март 
( недеље 
  25.26.27.) 
 

 
8. 
ОДБОЈКА 
 
 
 
 

 Усвајање и утврђивање основних 
елемената технике одбојке 

 Примена усвојених елемената у 
игри 

 Савладавање и познавање 
правила одбојкашке игре  

 Усмено излагање 

 Демонстрација 
радних операција 

 Практичне активности 
(практични радови) 

 Мрежа за 
одбојку 

 Лопте 

 
 
 
 

6 

 
Јуни 
( недеље 
33. 34. 35.) 
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МАТЕМАТИКА 

 

TEME ЦИЉ 
оријентациони број 

часова 
ВРЕМЕ 

 1.Основне рачунске операције 
у      скуповима N,N0,Z,Q и R 

  
Циљ је да ученици усвоје елементарна 
математичка знања која су потребна за 
схватање појава и зависности у животу и 
друштву. 
Да оспособи ученике за примену усвојених 
математичких знања у решаванју разноврсних 
задатака из животне праксе. 
Да допринесе развијању способности 
посматрања и логичког мишљења. 
Да оспособи ученика за успешно 
настављање,утврђивање, 
проширивање и продубљивање математичких 
знања стечених у основној школи. 
Да допринесе разбијању менталних 
способности. 

 24 

Септембар 
Октобар 

Новембар 
Децембар 

Јануар 
Фебруар 

Март 
Април 

Мај 
Јун 

  

 2.Геометријске фигуре и 
њихови      међусобни односи 
  

14  

 3.Размере и пропорције 
  

 16 
  

 4.Рационални алгебарски изрази 
  

16  
  

                    Укупно: 70  
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САДРЖАЈИ 

 
ИСХОДИ 

МЕТОДЕ/ 
АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 
ЧАСОВА 

 
ВРЕМЕ 

 

  
Основне рачунске 
операције у скуповима 
N,N0,Z,Q и R 
 
 

Схвата појам цифре зна да их прочита 
и напише 
Зна да употреби и користи појам 
бројевна права 
Разликује и може да примени својства 
рачунских операција 
комутативност,асоцијативност и 
дистрибутивност 
Може да одреди вредност х у 
једначинама и неједначинама 
Схвата појам разломка 
Зна да у виду разломка представи 
делове целине  
Зна да обави задате рачунске 
операције са разломцима  
Схвата појам децимални број и 
решава задатке са основним 
рачунским операцијама  
Зна да одреди НЗД и НЗС  
 

Разговор, 
усмено излагање, 

демонстрација, 
илустрација/слуша, 

учествује у разговору, 
пише, црта, решава 

задатке 

Наставни листићи, 
слике, 
графофолије 

Посматрање, 
испитивање, 
тестирање, 
продукти ученичких 
активности, 
разговор са  
ученицима, 
самооцењивање, 
домаћи задаци 

24  

Септембар 
Октобар 

Новембар 
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САДРЖАЈИ 

 
ИСХОДИ 

МЕТОДЕ/ 
АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 
ЧАСОВА 

 
ВРЕМЕ 

 

  
Геометријске фигуре и 
њихови међусобни 
односи 
 
 

Схвата појмове тачка права, 
раван,полуправа,дуж и зна да их 
графички  прикаже 
Углови-зна поделу углова,може да их 
графички прикаже,обавлја рачунске 
операције са угловима 
Препознаје геометријске фигуре и 
њихова својства и зна да их 
конструише 
Уочава и црта троуглове,разликује 
врсте троуглова 
Схвата однос страница и углова у 
троуглу 
Разликује мере за дужину ,површину 
и запремину 
Уме да израчуна обим и површину 
фигура у равни  

  Демонстрација  
цртежом и моделом, 
разговор, 
усмено излагање/ 
 
Гледа, црта, боји, 
пише, сече, уочава 
геометријске фигуре у 
свом окружењу 

Слике, лењир, 
шестар, модели 
геометријских 
фигура, 
наставни  листићи 

Посматрање, 
проверавање, 
тестови, 
разговор, процена 
уредности и 
прецизности 
цртања,продукти 
ученичких активности, 
домаћи задаци 

14  

  
Децембар 
Јануар 
Фебруар 
 

Размере и пропорције  
 
 

Усвојени су појмови директне и 
обрнуте пропорционалности 
Способан је да постави пропорцију 
при решавању текстуалних задатака 
Схвата појам размере 
Савладао је појам ове проценат и 
промил и решава самостално задатке 
Може да примени процентни рачун у 
свакодневним ситуацијама 
(поскупљење-појефтињење) 
Способан је да таблично прикаже 
стање,појаву и процес 
Зна да употреби таблицу и остала 
помоћна средства за рачунање 

Демонстрација  
цртежом и моделом, 
разговор, 
усмено излагање/ 
 
Гледа, црта, боји, 
пише, уочава односе 
мери  и упоређује са 
конкретним 
примерима у свом 
окружењу, очитава 
вредности у 
таблицама и 
графиконима 

 Слике, лењир, 
шестар, модели 
геометријских 
фигура, 
наставни  листићи 

 
 
 
 
 

Посматрање, 
проверавање, 
разговор, процена 
уредности и прецизности 
цртања, продукти 
ученичких активности, 
домаћи задаци 

16  

  
  

Фебруар  
Март 
Април 
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САДРЖАЈИ 

 
ИСХОДИ 

МЕТОДЕ/ 
АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 
ЧАСОВА 

 
ВРЕМЕ 

 

Рационални алгебарски 
изрази 
 

 

Схвата појам степеновање као 
резултат више узастопних множења 
истог броја 
Схвата појам степена чији је 
изложилац природан број 
Обавља самостално операције са 
степенима 
Зна да одреди степен производа и 
количника 
Савладао је појам алгебарски 
израз,рационални израз и његова 
бројевна вредност 
Савладао је појам полином (моном, 
полином, сређени облик) 
Обавља операције са полиномима 
(трансформише збир,разлику и 
производ полинома у сређени облик 
полинома) 

Разговор, 
усмено излагање, 

демонстрација, 
илустрација/слуша, 

учествује у разговору, 
пише, решава задатке 

Наставни листићи, 
слике, 
графофолије, пп 
презентација, 
рачунар 

Посматрање, 
испитивање, 
тестирање, 
продукти ученичких 
активности, 
разговор са  
ученицима, 
самооцењивање, 
домаћи задаци 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 

Април 
Мај 
Јун 
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Подручје рада - Машинство и обрада метала 
ОСНОВЕ МАШИНСТВА 

 
 

TEME ЦИЉ 
оријентациони број 

часова 
ВРЕМЕ 

 ОСНОВНА ПОДЕЛА МАШИНА 

  Циљ наставног предмета је стицање 
општих знања из области машинства, 
карактеристикама и примени елемената, 
машина и уређаја који се примењују у 
мета-лопрерађивачкој индустрији, пре-
носним елементима и механиз-мима, 
поступцима спајања машин-ских делова, 
при том водећи рачуна о очувању радне и 
животне средине. 

 
 

8  

Септембар 
Октобар 

Новембар 
Децембар 

Јануар 
Фебруар 

Март 
Април 

Мај 
Јун 

 ПОГОНСКЕ МАШИНЕ  12 

ПРЕНОСНИ ЕЛЕМЕНТИ  
И МЕХАНИЗМИ 

 8 

 РАДНЕ МАШИНЕ  14 

 ПОСТУПЦИ  
СПАЈАЊА МАШИНСКИХ  

ДЕЛОВА 
 16 

МЕРЕЊЕ И МЕРНА СРЕДСТВА 8 

ЗАШТИТА НА РАДУ  4 

Укупно:  70 
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САДРЖАЈИ 

 
ИСХОДИ 

МЕТОДЕ/ 
АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 
ЧАСОВА 

 
ВРЕМЕ 

 

  ОСНОВНА ПОДЕЛА 
МАШИНА 

Циљ наставне теме је да ученици 
стекну знања о основним појмо-вима 
о машинама, њиховим 
карактеристикама и примени у 
процесу рада 

- Вербално - текстуална 
- Илустративнo -   
   демонстративна 

уџбеник, цртежи, 
слике 

 Редовност у 
похађању наставе 

 Заинтересованост 

 Активно укључивање 
у процес наставе 

 Праћење јединства 
теорије и праксе 

 Постигнуће 

 Указивање на 
слабости и грешке 

 Посматрање 

 Разговор 

 Задовољство  
ученика на часу 

8 Септембар 

  ПОГОНСКЕ МАШИНЕ 
Циљ наставне теме је да ученици 
стекну знања о погонским маши-нама 
и моторима 

- Вербално - текстуална 
- Илустративнo -   
   демонстративна 

уџбеник, цртежи, 
слике, 

компјутерски 
програм 

12 
 Октобар 

Новембар 

ПРЕНОСНИ ЕЛЕМЕНТИ  
И МЕХАНИЗМИ 

Циљ наставне теме је да ученици 
стекну знања о преносним еле-
ментима и механизмима и при-мени у 
индустријском процесу рада 

- Вербално - текстуална 
- Илустративнo -   
   демонстративна 

уџбеник, цртежи, 
слике, 

компјутерски 
програм 

8 
Новембар 

Децембар 

 РАДНЕ МАШИНЕ 
Циљ наставне теме је да ученици 
стекну знања о радним машина-ма и 
примени у индустријској производњи 

- Вербално - текстуална 
- Илустративнo -   
   демонстративна 

уџбеник, цртежи, 
слике 

 14 
Децембар 

Јануар 
Фебруар 

 ПОСТУПЦИ  
СПАЈАЊА МАШИНСКИХ  

ДЕЛОВА 

Циљ наставне теме је да ученици 
стекну знања о поступцима спа-јања 
машинских делова у производ 

- Вербално - текстуална 
- Илустративнo -   
   демонстративна 

уџбеник, цртежи, 
слике 

 16 
Фебруар 

Март 
Април 

МЕРЕЊЕ И МЕРНА 
СРЕДСТВА 

Циљ наставне теме је да ученици 
стекну знања о мерним средствима, 
њиховим карактеристикама и 
примени 

- Вербално - текстуална 
- Илустративнo -   
   демонстративна 

уџбеник, цртежи, 
слике 

8 
Април 

Мај 

ЗАШТИТА НА РАДУ 
Циљ наставне теме је да се ученицима 
укаже на значај и примену мера 
заштите на раду 

- Вербално - текстуална 
- Илустративнo -   
   демонстративна 

уџбеник, цртежи, 
слике, модели 

 4 
Мај 
Јун 
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МАТЕРИЈАЛИ И ОБРАДА МЕТАЛА 
 

TEME ЦИЉ 
оријентациони број 

часова 
ВРЕМЕ 

 УВОД У ПРЕДМЕТ 

  Циљ наставног предмета је да упозна 
ученике са карактеристика-ма, применом и 
испитивањем најчешће и највише 
коришћених техничких материјала, 
односно материјала који се користе у 
металопрерађивачкој индустрији. 
Потребно је да ученици стекну неопходна 
знања о хемијским својствима  и 
структурама матери-јала, њихових 
карактеристика, врстама горива и нафтиних 
деривата, као и правилну примену 
поступака при обликовању матери-јала и 
производа, при том, водећи рачуна о 
очувању радне и животне средине.  

 
 

2  

Септембар 
Октобар 

Новембар 
Децембар 

Јануар 
Фебруар 

Март 
Април 

Мај 
Јун 

 ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ  10 

УВОД У ТЕХНОЛОГИЈУ МАТЕРИЈАЛА  2 

 СВОЈСТВА МАТЕРИЈАЛА  8 

 ПОГОНСКИ МАТЕРИЈАЛИ  8 

 СТРУКТУРА МЕТАЛА  
И ЛЕГУРА 

 6 

 ТЕХНИЧКО ГВОЖЂЕ  12 

ОБОЈЕНИ МЕТАЛИ И ЛЕГУРЕ 12 

НЕМЕТАЛИ 8 

ОЧУВАЊЕ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2 

Укупно:  70 
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САДРЖАЈИ 
 

ИСХОДИ 
МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 
ЧАСОВА 

 
ВРЕМЕ 

 

 УВОД У ПРЕДМЕТ 

Предмет изучавања 
технологије 
материјала и обраде 
метала 

- Вербално - 
текстуална 
- Илустративнo -   
   демонстративна 

уџбеник 

 Редовност у 
похађању наставе 

 Заинтересованост 

 Активно 
укључивање у 
процес наставе 

 Праћење јединства 
теорије и праксе 

 Постигнуће 

 Указивање на 
слабости и грешке 

 Посматрање 

 Разговор 
Задовољство  
ученика на часу 

2 Септембар 

 ОСНОВНИ 
ХЕМИЈСКИ 
ПОЈМОВИ 

Стицање основних 
знања о материји, 
смешама и једињењи-
ма, хемијским 
симболима  елеме-
ната, структури атома, 
хемијским везама, 
настанку и структури 
кристала 

- Вербално - 
текстуална 
- Илустративнo -   
   демонстративна 

уџбеник, цртежи, 
слике, 

компјутерски 
програм 

10 
Септембар 

Октобар 

УВОД У 
ТЕХНОЛОГИЈУ 
МАТЕРИЈАЛА 

Предмет изучавања 
технологије 
материјала 

- Вербално - 
текстуална 
- Илустративнo -   
   демонстративна 

уџбеник, цртежи, 
слике 

2 Октобар 

 СВОЈСТВА 
МАТЕРИЈАЛА 

Стицање неопходних 
знања о утицају 
својства и структуре 
материјала на 
промене њихових 
карактеристика 

- Вербално - 
текстуална 
- Илустративнo -   
   демонстративна 

уџбеник, цртежи, 
слике, 

компјутерски 
програм 

 8 
Октобар 

Новембар 

 ПОГОНСКИ 
МАТЕРИЈАЛИ 

Стицање неопходних 
знања о врстама 
горива, дериватима 
нафте и мазивима 

- Вербално - 
текстуална 
- Илустративнo -   
   демонстративна 

уџбеник, цртежи, 
слике 

 8 
Новембар 
Децембар 

 СТРУКТУРА 
МЕТАЛА  
И ЛЕГУРА 

Стицање неопходних 
знања о утицају 
својства и структуре 
материјала на 
промене њихових 
карактеристика 

- Вербално - 
текстуална 
- Илустративнo -   
   демонстративна 

уџбеник, цртежи, 
слике 

 6 Децембар 
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САДРЖАЈИ 

 
ИСХОДИ 

МЕТОДЕ/ 
АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 
ЧАСОВА 

 
ВРЕМЕ 

 

 ТЕХНИЧКО 
ГВОЖЂЕ 

Стицање знања 
неопходних за 
правилну примену 
поступака при 
обликовању 
материјала и 
производа. Начини 
означавања 
материјала по ЈУС-у 

- Вербално - 
текстуална 
- Илустративнo -   
   демонстративна 

уџбеник, цртежи, 
слике 

 Редовност у 
похађању наставе 

 Заинтересованост 

 Активно 
укључивање у 
процес наставе 

 Праћење јединства 
теорије и праксе 

 Постигнуће 

 Указивање на 
слабости и грешке 

 Посматрање 

 Разговор 
Задовољство  
ученика на часу 

 12 
Јануар 

Фебруар 

ОБОЈЕНИ МЕТАЛИ 
И ЛЕГУРЕ 

Стицање знања о 
карактеристи-кама 
обојених метала, 
њиховим особинама и 
технолошком поступку 
добијања обојених 
метала и легура 

- Вербално - 
текстуална 
- Илустративнo -   
   демонстративна 

уџбеник, цртежи, 
слике 

12 
Март 
Април 

НЕМЕТАЛИ 

Стицање основних 
знања о не-металима, 
њиховим особинама и 
примени 

- Вербално - 
текстуална 
- Илустративнo -   
   демонстративна 

уџбеник, цртежи, 
слике 

8 
Април 

Мај 

ОЧУВАЊЕ РАДНЕ И 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Стицање знања о 
очувању радне и 
животне средине при 
кориш-ћењу и 
употреби техничких 
материјала 

- Вербално - 
текстуална 
- Илустративнo -   
   демонстративна 

уџбеник, цртежи, 
слике 

2 Јун 
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ПОЗНАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА 
ПОМОЋНИ ОБРАЂИВАЧ ЛИМА  

TEME ЦИЉ 
оријентациони број 

часова 
ВРЕМЕ 

 

УВОД У ПРЕДМЕТ 

 
Циљ наставног предмета познавање материјала 

је стицање основних појмова и знања о 

карактеристикама  и својствима  материјала који 

се најчешће  и највише користе у 

металопрерађивачкој индустрији. Задаци 

наставе су:  

- упознавање ученика са основним појмовима 

машинских материјала који се највише 

употребљавају у металопрерађивачкој 

производњи; 

- стицање знања о међузависности измађу 

својстава материјала и поступака који се 

примењују при њиховој обради; 

- стицање вештина да ученици успешно 

примењују знање неопходно за правилну 

примену поступака при обликовању 

производа; 

- стицањенеопходних знања о утицају 

својстава и структуре материјала на промене 

њихових карактеристика; 

- упознавање ученика са начином означавања 

материјала по ЈУС-у; 

- упознавање ученикаса добијањем 

полуфабриката и њихових производа и 

њихову примену код појединих материјала; 

- стицање знања о очувању животне средине 

про коришћењу и употреби техничких 

материјала. 
 

 

2  

Септембар 

Октобар 

Новембар 

Децембар 

Јануар 

Фебруар 

Март 

Април 

Мај 

Јун  

 

ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ 

 

 10 

 

УВОД У ТЕХНОЛОГИЈУ 

МАТЕРИЈАЛА 

 

 2 

 

ПОГОНСКИ  

МАТЕРИЈАЛ 

 

 8 

 

МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 

 

 10 

ТЕХНИЧКО ГВОЖЂЕ  12 

 

ОБОЈЕНИ МЕТАЛИ И ЛЕГУРЕ 

 

 12 

 

НЕМЕТАЛИ 

 

10 

ОЧУВАЊЕ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
4 

Укупно: 70 
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САДРЖАЈИ 

 

ИСХОДИ 
МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 

ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 

 

УВОД У 

ПРЕДМЕТ 

Предмет изучавања технологије материјала 

и обраде метала 

- Вербално - текстуална 

- Илустративнo 

демонстративна 

уџбеник 

 Редовност упохађању 

наставе 

 Заинтересованост 

 Активно укључивање у 

процес наставе 

 Праћење јединства 

теорије и праксе 

 Постигнуће 

 Указивање на слабости 

и грешке 

 Посматрање 

 Разговор 

Задовољство  ученика на 

часу 

2 Септембар 

ОСНОВНИ 

ХЕМИЈСКИ 

ПОЈМОВИ 

Стицање основних знања о материји, 

смешама и једињењима, хемијским 

симболима  елемената, структури атома, 

хемијским везама, настанку и структури 

кристала 

- Вербално - текстуална 

- Илустративнo- 

   демонстративна 

уџбеник, цртежи, 

слике, компјутер-ски 

програм 

10 
Септембар  

Октобар 

УВОД У 

ТЕХНОЛОГИЈУ 

МАТЕРИЈАЛА 

Предмет изучавања технологије 

материјала, значај, подела и врсте 

машинских материјала 

- Вербално - текстуална 

- Илустративнo -   

   демонстративна 

уџбеник, цртежи, 

слике, презентације у 

powerpointu 

2 Октобар 

ПОГОНСКИ 

МАТЕРИЈАЛИ 

Стицање неопходних знања о врстама 

горива, дериватима нафте и мазивима 

- Вербално - текстуална 

- Илустративнo -   

   демонстративна 

уџбеник, цртежи, 

слике, презентације у 

powerpointu 

 8 

Октобар 

Новембар 

 

МАШИНСКИ 

МАТЕРИЈАЛИ 

Стицање неопходних знања о основним 

појмовима о машинским материјалима и 

поделом на тешке и лаке метале. Стицање 

знања о основним својствима материјала 

(физичким, хемијским, механичким и 

технолошким) 

- Вербално - текстуална 

- Илустративнo -   

   демонстративна 

уџбеник, цртежи, 

слике, презентације у 

powerpointu 

 10 
Новембар 

Децембар 

ТЕХНИЧКО 

ГВОЖЂЕ 

Стицање знања неопходних за правилну 

примену поступака при обликовању 

материјала и производа. Начини 

означавања материјала по ЈУС-у 

- Вербално - текстуална 

- Илустративнo -   

   демонстративна 

уџбеник, цртежи, 

слике, презентације у 

powerpointu 

 Редовност упохађању 

наставе 

 Заинтересованост 

 Активно укључивање у 

процес наставе 

 Праћење јединства 

теорије и праксе 

 Постигнуће 

 Указивање на слабости 

и грешке 

 Посматрање 

 Разговор 

Задовољство  ученика на 

часу 

 12 
Јануар 

Фебруар 

ОБОЈЕНИ 

МЕТАЛИ И 

ЛЕГУРЕ 

Стицање знања о карактеристикама 

обојених метала, њиховим особинама и 

технолошком поступку добијања обојених 

метала и легура 

- Вербално - текстуална 

- Илустративнo -   

   демонстративна 

уџбеник, цртежи, 

слике, презентације у 

powerpointu 

12 
Март 

Април 

НЕМЕТАЛИ 
Стицање основних знања о неметалима, 

њиховим особинама и примени 

- Вербално - текстуална 

- Илустративнo -   

   демонстративна 

уџбеник, цртежи, 

слике, презентације у 

powerpointu 

10 
Април 

Мај 

ОЧУВАЊЕ 

РАДНЕ И 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

Стицање знања о спречавању и очувању 

радне и животне средине при коришћењу и 

употреби техничких материјала који могу 

бити агенси и загађивачи ваздуха, воде и 

земљишта 

- Вербално - текстуална 

- Илустративнo -   

   демонстративна 

уџбеник, цртежи, 

слике 

4 

 

Мај 

Јун 
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ТЕХНОЛОГИЈА РАДА 
БРАВАР 

 

 

 
TEME 

 
ЦИЉ 

Оријентациони број 
часова 

 
ВРЕМЕ 

 

 
УВОД 

 
 
 
 
 
 
ЦИЉ НАСТАВЕ ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИЈА  РАДА ЈЕ 
СТИЦАЊЕ  ПОТРЕБНОГ ЗНАЊА О ПОСТУПЦИМА 
РАДА ,МЕТОДАМА РАДА,МЕРНИМ И 
КОНТРОЛНИМ УРЕЂАЈИМА,СТИЦАЊЕ РАДНИХ 
НАВИКА,ОДГОВОРНОСТИ,СТИЦАЊЕ 
ДИСЦИПЛИНЕ КАО И ПРАВИЛНО КОРИШЋЕЊЕ 
СРЕДСТАВА ЗАШТИТЕ НА РАДУ. 
 

 

2 
 

СЕПТЕМБАР 
 
 

ОКТОБАР 
 
 
 

НОВЕМБАР 
 

ДЕЦЕМБАР 
 

ЈАНУАР 
ФЕБРУАР 

 
МАРТ 

 
АПРИЛ 

 
МАЈ 
ЈУН 

 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 

2 

 
МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ 

10 

ОЦРТАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 6 

ОСНОВНИ ПОСТУПЦИ РУЧНЕ ОБРАДЕ ЛИМА 16 

ОБРАДА МЕТАЛА ДЕФОРМАЦИЈОМ 4 

 
БУШЕЊЕ,РАЗВРТАЊЕ И РЕЗАЊЕ НАВОЈА 16 

СПАЈАЊЕ ЛИМОВА 12 

КОРОЗИЈА И ПОВРШИНСКА ЗАШТИТА 2 

УКУПНО 70 
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САДРЖАЈИ 

ИСХОДИ 
МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 
ЧАСОВА 

 
ВРЕМЕ 

 

Упознавање ученика са пословима и 
радним задацима образовног 
профила.Организација рада у 

радионици 

Стицање одговорности за 
поштовање радне и 

технолошке дисциплине 

Усмено излагање 
и дијалог 

Стручна литература, 
цртежи,видео 
материјали, 
табла,креда 

Редовност 
похађања 
наставе, 

интересовање, 
активност, 
разговор 

 

2 

Септембар Заштита на раду и лична заштитна 
средства на 

раду.Технолошка дисциплина 

Стицање навика за правилно 
коришћење средстава 

заштите на раду 
2 

Мерила за мерење дужине,метар 

Стицање знања о значају 
мерења и контролисања 

 

2 

Помично мерило 2 

Мерило за мерење и  контролу 
дужина 

2 

Октобар 

Мерило за мерење и контролу углова 2 

Чување и    одржавање мерила 2 

Припрема алата и прибора за 
оцртавање и обележавање.Припрема 

површине. 
2 

Оцртавање и обележавање помоћу 
шаблона. 

2 

Новембар 
Чување и одржавање алата и прибора 

за оцртавање и обележавање. 
2 

Сечење и резање материјала.Примена 
поступака 

Стицање знања о методама и 
поступцима рада обликовања 

метала 
2 

Сечење материјала секачем 

Стицање навика за правилно 
коришћење средстава 

заштите на раду 
 

Стицање знања о методама и 
поступцима рада обликовања 

метала 

Усмено излагање 
и дијалог 

Стручна литература, 
цртежи,видео 
материјали, 
табла,креда 

Редовност 
похађања 
наставе, 

интересовање, 
активност, 
разговор 

 

2 Новембар 

Сечење лима маказама 2 

Децембар 
Резање ручном тестером 2 

Заштита при сечењу и резању. 
Чишћење и одржавање машина и 

алатки. 
2 

Турпијање .Врсте турпија. 2 
Јануар Грубо и фино турпијање. 

Турпијање лима 
2 

Чишћење и одржавање турпија. 
Мере заштите при раду. 

2 Фебруар 
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САДРЖАЈИ 

ИСХОДИ 
МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 
ЧАСОВА 

 
ВРЕМЕ 

 

Исправљање материјала. 
Поступак рада и примена 

2 

Савијање материјала, лимова, шипки, 
жица, 
цеви. 

2 

Припрема обрадка за бушење.Избор 
алата и режима 

обраде. 
2 

Стезање предмета и подешавање 
бушилице.Рад на 
стоној бушилици. 

2 Март 

Рад на стубној 
бушилици Стицање навика за правилно 

коришћење средстава 
заштите на раду 

 
Стицање знања о методама и 
поступцима рада обликовања 

метала 

Усмено излагање 
и дијалог 

Стручна литература, 
цртежи,видео 
материјали, 
табла,креда 

Редовност 
похађања 
наставе, 

интересовање, 
активност, 
разговор 

 

2 

Март 
Обрада отвора упуштањем. 2 

Ручно развртање отвора. 2 

Припрема отвора за израду навоја. 2 

Април 

Технолошки поступак при ручном 
урезивању навоја. 

2 

Технолошки поступак при нарезивању 
навоја нарезницом 

2 

Обрада метала 
спајањем,задатаки поступци.Врсте 

веза. 

Схватање значаја повезаности  
елемената радног 
процеса у целину 

2 

Спајање делова 
вијцима и наврткама 

2 

Мај 
Спајање делова 

закивањем.. 
2 

Меко и тврдо лемљење. 2 

Заваривање,гасно и електрично. 2 

Појам ,врсте и карактеристике 
корозије Схватање потребе за заштиту 

материјала. 

2 
Јун 

Антикорозивна 
заштита метала. 

2 
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ТЕХНОЛОГИЈА РАДА 
АУТОЛИМАР 

 

 
 

 
TEME 

 
ЦИЉ 

Оријентациони број 
часова 

 
ВРЕМЕ 

 

 
УВОД 

 
 
 
 
 
 
ЦИЉ НАСТАВЕ ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИЈА  РАДА ЈЕ 
СТИЦАЊЕ  ПОТРЕБНОГ ЗНАЊА О ПОСТУПЦИМА 
РАДА ,МЕТОДАМА РАДА,МЕРНИМ И 
КОНТРОЛНИМ УРЕЂАЈИМА,СТИЦАЊЕ РАДНИХ 
НАВИКА,ОДГОВОРНОСТИ,СТИЦАЊЕ 
ДИСЦИПЛИНЕ КАО И ПРАВИЛНО КОРИШЋЕЊЕ 
СРЕДСТАВА ЗАШТИТЕ НА РАДУ. 
 

 

2 
 

СЕПТЕМБАР 
 
 

ОКТОБАР 
 
 
 

НОВЕМБАР 
 

ДЕЦЕМБАР 
 

ЈАНУАР 
ФЕБРУАР 

 
МАРТ 

 
АПРИЛ 

 
МАЈ 
ЈУН 

 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 

2 

 
МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ 

10 

ОЦРТАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 6 

ОСНОВНИ ПОСТУПЦИ РУЧНЕ ОБРАДЕ ЛИМА 16 

ОБРАДА МЕТАЛА ДЕФОРМАЦИЈОМ 4 

 
БУШЕЊЕ,РАЗВРТАЊЕ И РЕЗАЊЕ НАВОЈА 16 

СПАЈАЊЕ ЛИМОВА 12 

КОРОЗИЈА И ПОВРШИНСКА ЗАШТИТА 2 

УКУПНО: 70 
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САДРЖАЈИ 

ИСХОДИ 
МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 
ЧАСОВА 

 
ВРЕМЕ 

 

Упознавање ученика са пословима и 
радним задацима образовног 
профила.Организација рада у 

радионици 

Стицање 
одговорности за 

поштовање радне и 
технолошке 
дисциплине 

 

Усмено излагање 
и дијалог 

Стручна 
литература, 

цртежи,видео 
материјали, 
табла,креда 

Редовност 
похађања наставе, 

интересовање, 
активност, 
разговор 

 

2 

Септембар 
Заштита на раду и лична заштитна 

средства на 
раду. Технолошка дисциплина 

Стицање навика за 
правилно коришћење 
средстава заштите на 

раду 

2 

Мерила за мерење дужине,метар 

Стицање знања о 
значају мерења и 

контролисања 

2 

Помично мерило 2 

Мерило за мерење и  контролу 
дужина 

2 

Октобар 

Мерило за мерење и контролу 
углова 

2 

Чување и    одржавање мерила 2 

Припрема алата и прибора за 
оцртавање и 

обележавање.Припрема површине. 
2 

Оцртавање и обележавање помоћу 
шаблона. 

2 

Новембар 
Чување и одржавање алата и 

прибора за оцртавање и 
обележавање. 

2 

Сечење и резање 
материјала.Примена поступака 

 2 

Сечење материјала секачем 
Стицање навика за 

правилно коришћење 
средстава заштите на 

раду 
 
 

Стицање знања о 
методама и 

Усмено излагање 
и дијалог 

Стручна 
литература, 

цртежи,видео 
материјали, 
табла,креда 

Редовност 
похађања наставе, 

интересовање, 
активност, 
разговор 

 

2 Новембар 

Сечење лима маказама 2 

Децембар 
Резање ручном тестером 2 

Заштита при сечењу и резању. 
Чишћење и одржавање машина и 

алатки. 
2 

Турпијање .Врсте турпија. 2 

Јануар Грубо и фино турпијање. 
Турпијање лима 

2 



Школски програм за ПРВИ разред  средњег образовања и васпитања  

 

45 

 

 
 
 

Чишћење и одржавање турпија. 
Мере заштите при раду. 

поступцима рада 
обликовања метала 

 

2 

Исправљање материјала. 
Поступак рада и примена 

2 

Фебруар 

Савијање материјала, лимова, 
шипки,жица, цеви. 

2 

Припрема обрадка за бушење. 
Избор алата и режима обраде. 

2 

Стезање предмета и подешавање 
бушилице.Рад на стоној бушилици. 

2 

Рад на стубној 
бушилици 

2 

Март 
Обрада отвора упуштањем. 2 

Ручно развртање отвора. 2 

Припрема отвора за израду навоја. Стицање навика за 
правилно коришћење 
средстава заштите на 

раду 
Стицање знања о 

методама и 
поступцима рада 

обликовања метала 

Усмено излагање 
и дијалог 

Стручна 
литература, 

цртежи,видео 
материјали, 
табла,креда 

Редовност 
похађања наставе, 

интересовање, 
активност, 
разговор 

 

2 Март 

Технолошки поступак при ручном 
урезивању навоја. 

2 

Април 
Технолошки поступак при 

нарезивању навоја нарезницом 
2 

Обрада метала 
спајањем,задатаки поступци.Врсте 

веза. 
Схватање значаја 

повезаности  
елемената радног 
процеса у целину 

 

2 

Спајање делова 
вијцима и наврткама 

2 

Мај 
Спајање делова 

закивањем.. 
2 

Меко и тврдо лемљење. 2 

Заваривање,гасно и електрично. 

Схватање потребе за 
заштиту материјала. 

2 

Појам ,врсте и карактеристике 
корозије 

2 

Јун 
Антикорозивна 
заштита метала. 

2 
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ТЕХНОЛОГИЈА РАДА 
Електрозаваривач 

 

 
 

 
TEME 

 
ЦИЉ 

Оријентациони број 
часова 

 
ВРЕМЕ 

 

 
УВОД 

 
 
 
 
 
 
ЦИЉ НАСТАВЕ ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИЈА  РАДА 
ЈЕ СТИЦАЊЕ  ПОТРЕБНОГ ЗНАЊА О 
ПОСТУПЦИМА РАДА, МЕТОДАМА РАДА, 
МЕРНИМ И КОНТРОЛНИМ УРЕЂАЈИМА, 
СТИЦАЊЕ РАДНИХ НАВИКА, ОДГОВОРНОСТИ, 
СТИЦАЊЕ ДИСЦИПЛИНЕ КАО И ПРАВИЛНО 
КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗАШТИТЕ НА РАДУ. 
 

 

2 
 

СЕПТЕМБАР 
 
 

ОКТОБАР 
 
 
 

НОВЕМБАР 
 

ДЕЦЕМБАР 
 

ЈАНУАР 
ФЕБРУАР 

 
МАРТ 

 
АПРИЛ 

 
МАЈ 
ЈУН 

 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 

2 

 
МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ 

10 

ОЦРТАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 6 

ОСНОВНИ ПОСТУПЦИ РУЧНЕ ОБРАДЕ ЛИМА 16 

ОБРАДА МЕТАЛА ДЕФОРМАЦИЈОМ 4 

 
БУШЕЊЕ,РАЗВРТАЊЕ И РЕЗАЊЕ НАВОЈА 16 

СПАЈАЊЕ ЛИМОВА 12 

КОРОЗИЈА И ПОВРШИНСКА ЗАШТИТА 2 

УКУПНО: 70 
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САДРЖАЈИ 

ИСХОДИ 
МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 
ЧАСОВА 

 
ВРЕМЕ 

 

Упознавање ученика са пословима и 
радним задацима образовног 
профила.Организација рада у 

радионици 

Стицање одговорности 
за поштовање радне и 

технолошке 
дисциплине 

 

Усмено 
излагање и 

дијалог 

Стручна 
литература, 

цртежи,видео 
материјали, 
табла,креда 

Редовност 
похађања наставе, 

интересовање, 
активност, 
разговор 

 

2 

Септембар 
Заштита на раду и лична заштитна 

средства на раду.Технолошка 
дисциплина 

Стицање навика за 
правилно коришћење 
средстава заштите на 

раду 

2 

Мерила за мерење дужине,метар 

Стицање знања о 
значају мерења и 

контролисања 

2 

Помично мерило 2 

Мерило за мерење и  контролу 
дужина 

2 

Октобар 

Мерило за мерење и контролу углова 2 

Чување и    одржавање мерила 2 

Припрема алата и прибора за 
оцртавање и обележавање.Припрема 

површине. 
2 

Оцртавање и обележавање помоћу 
шаблона. 

2 

Новембар 
Чување и одржавање алата и прибора 

за оцртавање и обележавање. 
2 

Сечење и резање материјала.Примена 
поступака 

 2 

Сечење материјала секачем 
Стицање навика за 

правилно коришћење 
средстава заштите на 

раду 
 
 

Усмено 
излагање и 

дијалог 

Стручна 
литература, 

цртежи,видео 
материјали, 
табла,креда 

Редовност 
похађања наставе, 

интересовање, 
активност, 
разговор 

 

2 Новембар 

Сечење лима маказама 2 

Децембар 
Резање ручном тестером 2 

Заштита при сечењу и резању. 
Чишћење и одржавање машина и 

алатки. 
2 

Турпијање .Врсте турпија. 2 Јануар 
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САДРЖАЈИ 

ИСХОДИ 
МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 
ЧАСОВА 

 
ВРЕМЕ 

 

Грубо и фино турпијање. 
Турпијање лима 

Стицање знања о 
методама и 

поступцима рада 
обликовања метала 

 

2 

Чишћење и одржавање турпија. 
Мере заштите при раду. 

2 

Исправљање материјала. 
Поступак рада и примена 

2 

Фебруар 

Савијање материјала,лимо 
ва,шипки,жица, цеви. 

2 

Припрема обрадка за бушење.Избор 
алата и режима обраде. 

2 

Стезање предмета и подешавање 
бушилице.Рад на стоној бушилици. 

2 

Рад на стубној бушилици 2 

Март Обрада отвора упуштањем. 2 

Ручно развртање отвора. 2 

Припрема отвора за израду навоја. Стицање навика за 
правилно коришћење 
средстава заштите на 

раду. 
Стицање знања о 

методама и 
поступцима рада 

обликовања метала 

Усмено 
излагање и 

дијалог 

Стручна 
литература, 

цртежи,видео 
материјали, 
табла,креда 

Редовност 
похађања наставе, 

интересовање, 
активност, 
разговор 

 

2 Март 

Технолошки поступак при ручном 
урезивању навоја. 

2 

Април 
Технолошки поступак при нарезивању 

навоја нарезницом 
2 

Обрада метала 
спајањем,задатаки поступци.Врсте 

веза. 
Схватање значаја 

повезаности  
елемената радног 
процеса у целину 

 

2 

Спајање делова вијцима и наврткама 2 

Мај Спајање делова закивањем.. 2 

Меко и тврдо лемљење. 2 

Заваривање,гасно и електрично. 

Схватање потребе за 
заштиту материјала. 

2 

Појам ,врсте и карактеристике 
корозије 

2 
Јун 

Антикорозивна 
заштита метала. 

2 
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ТЕХНОЛОГИЈА РАДА 
ПОМОЋНИ ОБРАЂИВАЧ ЛИМА 

 

TEME 

 

ЦИЉ 
Оријентациони број 

часова 

 

ВРЕМЕ 

 

 

УВОД 

 

 

 

 

 

 

    Циљ наставе предмета Технологија рада је 

стицање потребног знања о поступцима рада, 

методама рада, мерним и контролним 

уређајима, стицање радних навика, 

одговорности, стицање дисциплине као и 

правилно коришћење средстава заштите на 

раду.  

 

2 
 

СЕПТЕМБАР 

 

 

 

 

 

ОКТОБАР 

 

 

 

НОВЕМБАР 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

 

ЈАНУАР 

ФЕБРУАР 

 

МАРТ 

 

АПРИЛ 

 

МАЈ 

ЈУН 

 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 
2 

 

МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ 
6 

ОЦРТАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 6 

РУЧНИ АЛАТ 10 

ОДСЕЦАЊЕ ЛИМА 6 

 

БУШЕЊЕ  И РЕЗАЊЕ НАВОЈА 6 

ОБЛИКОВАЊЕ  ЛИМОВА 12 

СПАЈАЊЕ ЛИМОВА 12 

ПОВРШИНСКА ЗАШТИТА 8 

УКУПНО: 70 
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САДРЖАЈИ ИСХОДИ 
МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 
ЧАСОВА 

 
ВРЕМЕ 

 

Упознавање ученика са 
пословима и радним 
задацима образовног 
профила. Организација рада 
у радионици. Улога и место 
помоћника лимара. 

Стицање одговорности за 
поштовање радне и 
технолошке дисциплине 
 

Усмено излагање и 
дијалог 

Стручна 
литература, 
цртежи, 
табла, креда 

Редовност похађања 
наставе, 
интересовање, 

активност, 
разговор 
 

2 

Септемба
р 

Хигијенскo техничка заштита 
на раду у лимарској 
радионици. Опремљенност 
радионице потребним 
алатом, прибором и 
уређајима за рад. Општи 
захтеви и прописи заштите 
на раду. Лична средства 
заштите на раду. 

Стицање навика за  
правилно коришћење 
 средстава заштите на раду 

2 

Мерила за мерење дужине 

Стицање знања о значају 
мерења и контролисања 

2 

Мерни алат и прибор, метар, 
лењир,  мерне летве. 

2 

Мерило за мерење и 
контролу углова. 

2 

Октобар 

Мерило за мерење и 
контролу углова. 

2 

Чување и    одржавање 
мерних и контролних алата. 

2 

Преношење мера на 
материјал. Алат и прибор 
оцртавање. 

2 

Обележавање лимова по 
шаблону за једноставне 
делове. 

2 

Новембар Значај оцртавања и 
обележавања. 

2 

Основни ручни алат чекићи, 
лимарски наковњи, 

Стицање знања о употреби 
основног ручног алата 

6 
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подметачи, клешта, 
лимарска клешта за савијање 
лима, турпије, лимарске 
турпије, челичне четке и 
други алати. 

 
 

Основна намена алата и 
техника рада са алатом. 

   4 Новембар 

Ручне маказе за алат, врсте 
маказа, поступак рада са 
лимарским маказама. 
Полужне маказе за лим. 

Стицање навика за правилно 
коришћење средстава 
заштите на раду 
 
 
Стицање знања о методама 
и поступцима рада 
обликовања метала 
 

Усмено излагање и 
дијалог 

Стручна 
литература 
цртежи,видео 
материјали, 
табла,креда 

Редовност похађања 
наставе, интересовање, 

активност, 
разговор 
 

2 

Децембар 

Упознавање машинских 
маказа за одсецање лима. 
Пробијање тањих лимова 
пробојцем. Поступак рада 
при пробијању лимова. 

2 

Поступци сечења танких 
цеви малог пречника. Рад са 
ручном тестером. 

2 

Припрема лимова за 
бушење. Избор алата и 
режим обраде за бушење. 

2 

Јануар 

Поступци бушења ручном 
бушилицом. Израда навоја, 
алат за урезивање и 
нарезивање навоја. 

2 

Мерење и контрола 
израђених отвора и навоја. 
Мере заштите при раду са 
бушилицама. 

2 

Алати и прибор за 
исправљање лимова. Начин 
ручног исправљања у 
зависности од правца и врсте 
деформације. 

2 

Фебруар 

Исправљање испупченог и 
увијеног лима, равнање 
лимова. Савијање лимова 
под углом. 

2 
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Ручна обрада лима 
савијањем, ручни алат и 
техника рада. 

2 

Припрема ивица за ручно 
спајање лимова. Ручна 
обрада извлачења лимова. 

2 

Алат и прибор за рад, 
поступак рада при 
обликовању и извлачењу 
лима. Кружно савијање 
лимова. 

2 

Март 
Упознавање са машинама и 
уређајима за кружно савијање 
лима, ваљање лимова  и 
савијање лимова под углом. 

2 

Начин спајања лимова, 
раздвојива и нераздвојива веза 
спајања лимова. Ручно спајање 
и пресавијање лимова. 

2 

Врсте спојева, поступак рада и 
примена. 

Стицање навика за правилно 
коришћење средстава 
заштите на раду 
Стицање знања о методама 
и поступцима рада 
обликовања метала 
Схватање значаја 
повезаности  
елемената радног 
процеса у целину 
 
Схватање потребе за заштиту 
материјала. 

Усмено излагање и 
дијалог 

Стручна 
литература, 
цртежи,видео 
материјали, 
табла,креда 

Редовност похађања 
наставе, 
интересовање, 

активност, 
разговор 
 

2 Март 

Врсте заковица, избор и 
примена. Поступак рада при 
закивању. 

2 

Април 
Меко  лемљење, материјал, 
алат и прибор за рад. Припрема 
лемова и лемника. 

2 

Начин лемљења лимова разних 
дебљина и различитих 
материјала. 

2 

Начин калаисања судова 
израђених од  лима. Чишћење 
после лемљења. 

2 

Мај 
Настанак, врсте и 
карактеристике корозије. 

2 

Задатак, методе и поступци 
заштите од корозије. 

2 

Антикорозивна заштита метала 
и лимова. 

2 

2 
Јун 

2 
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ПРАКТИЧНА НАСТАВА - БРАВАР 

 

 

TEME 

 

ЦИЉ Оријентациони број часова 

 

ВРЕМЕ 

 

 

РАДНО МЕСТО 

Стицање знања и радних навика 

потребних за обављање послова 

у оквиру образовног профила 

бравара. 

Стицање практичних знања у 

мерењу и контролисању делова 

у процесу рада и остваривању 

квалитета. 

Оспособљавање за правилну 

употребу, примену и одржавање 

алата и прибора за оцртавање и 

обележавања. 

Овладавање технолошким 

операцијама ручне и 

одговарајуће машинске обраде 

на карактеристичним 

пословима у изради браварских 

производа, уз правилно 

коришћење средстава заштите. 

Овладавање технолошким 

операцијама ручне обраде на 

карактеристичним пословима у 

изради и монтажи браварских 

производа, као и примени 

заштитних средстава. 

Стицање практичних знања о 

антикорозивној заштити метала 

и примени средстава заштите. 

48 
СЕПТЕМБАР 

 

ОКТОБАР 

 

НОВЕМБАР 

 

ДЕЦЕМБАР 

ЈАНУАР 

 

ФЕБРУАР 

МАРТ 

 

АПРИЛ 

МАЈ 

ЈУН 

 

 

МЕРЕЊЕ И 

КОНТРОЛИСАЊЕ 

 

90 

ОЦРТАВАЊЕ И 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 

 

72 

СЕЧЕЊЕ МАТЕРИЈАЛА 

 
72 

ОСНОВНИ ПОСТУПЦИ 

РУЧНЕ ОБРАДЕ МЕТАЛА 
98 

БУШЕЊЕ, РАЗВРТАЊЕ, 

УПУШТАЊЕ И РЕЗАЊЕ 

НАВОЈА 

98 

 

ОБРАДА МЕТАЛА 

СПАЈАЊЕМ 

98 

КОРОЗИЈА И 

ПОВРШИНСКА ЗАШТИТА 

54 

УКУПНО 

 

 

 

630 
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САДРЖАЈИ ИСХОДИ 
МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 
ФОНД 

ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 

 

 

Упознавање 

браварске 

радионице и 

радних места 

Стицање знања и 

радних навика 

потребних за 

обављање послова 

у оквиру 

образовног 

профила бравара. 

 

Усмено излагање 

 

Демонстрација 

организације 

рада 

 

Демонстрација 

радних операција 

Цртежи, видео 

материјали, 

радионица 

 

 

Алат и прибор 

у радионици 

 

 

Материјал 

 

 

Заштитна 

средства 

 

Разговор 

 

Цртежи 

Разговор 

 

Ученички радови 

 

12 
 

 

 

 

Септембар 

 

Задужење 

радним местом 

за ручну 

обраду, алатом 

и прибором  

12 

 

 

Радна и 

технолошка 

дисциплина  

12 

 

Упознавање 

мера и 

средстава 

заштите на 

раду 

12 

 

Мерење 

мерним 

тракама, 

мерним 

лењирима и 

мерним 

летвама 

Стицање 

практичних знања 

у мерењу и 

контролисању 

делова у процесу 

рада и 

Демонстрација 

радних операција 

Алат и прибор 

у радионици 

 

 

Материјал 

 

Разговор 

 

Цртежи 

Разговор 

 

Ученички радови 

 

24 
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САДРЖАЈИ ИСХОДИ 
МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 
ФОНД 

ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 

 

Употреба 

помичног 

мерила, 

дубиномера и 

висиномера 

остваривању 

квалитета. 

24 

 

 

Октобар 

Коришћење 

шестара, 

угаоника, 

угломера и 

шаблона 

 

24 

 

Употреба 

граничних 

мерила 

 

    18 

 

Припрема 

алата и 

прибора за 

оцртавање и 

обележавање 

помоћу 

шаблона и по 

узору 

Оспособљавање за 

правилну 

употребу, 

примену и 

одржавање алата и 

прибора за 

оцртавање и 

обележавања 

Демонстрација 

радних операција 

Алат и прибор 

у радионици 

 

Материјал 

 

Заштитна 

средства 

Разговор 

 

Ученички радови 

 

12 

 

Припрема 

површина за 

оцртавање и 

обележавање 

12 Новембар 

Оцртавање и 

обележавање 

помоћу цртежа 

12  
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САДРЖАЈИ ИСХОДИ 
МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 
ФОНД 

ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 

 

Поступак 

оцртавања и 

обележавања 

12  

Чување и 

одржавање 

прибора и 

алата 

24  

Сечење 

материјала 

пљоснатим 

секачем и 

секачем са 

лучним 

сечивом 

Овладавање 

технолошким 

операцијама ручне 

и одговарајуће 

машинске обраде 

на 

карактеристичним 

пословима у 

изради браварских 

производа, уз 

правилно 

коришћење 

средстава 

заштите. 

Демонстрација 

радних операција 

Алат и прибор 

у радионици 

 

Материјал 

 

Заштитна 

средства 

Разговор 

 

Ученички радови 

 

12  

Израда 

жљебова 
12  

Оштрење 

секача 
12 Децембар 

Сечење лима 

ручним и 

полужним 

маказама 

12  

Сечење лима 

машинским 

маказама са 

правим и 

кружним 

сечивом 

Демонстрација 

радних операција 

Алат и прибор 

у радионици 

 

 

Материјал 

 

Разговор 

 

Ученички радови 

 

6  
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САДРЖАЈИ ИСХОДИ 
МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 
ФОНД 

ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 

 

Рад са ручном 

брусилицом за 

сечење метала 

и профила 

 

Заштитна 

средства 6  

Резање ручном 

тестером, 

техника рада 

при раду са 

ручном тестером 

(одсецање, 

расецање, 

сечење цеви 

различитих 

дебљина и 

профила) 

6  

Коришћење 

средстава 

заштите на 

раду при 

сечењу 

материјала 

6  

Рад са 

турпијама, 

избор турпија 

    

6  

Грубо и фино 

турпијање 

равних, косих 

и облих 

површина 

6  

Турпијање 

отвора разних 

профила 

6 Јануар 
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САДРЖАЈИ ИСХОДИ 
МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 
ФОНД 

ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 

 

Обрада лима 

турпијањем 
6  

Обрада 

гребањем, 

избор алата и 

прибора за 

грбање и 

поступак 

гребања 

Овладавање 

технолошким 

операцијама ручне 

и одговарајуће 

машинске обраде 

на 

карактеристичним 

пословима у 

изради браварских 

производа, уз 

правилно 

коришћење 

средстава 

заштите. 

 

Демонстрација 

радних операција 

Алат и прибор 

у радионици 

 

 

Материјал 

 

 

Заштитна 

средства 

Разговор 

 

Ученички радови 

 

6  

Рад са 

браварским 

чекићем 

6  

Исправљање 

различитих 

профила 

материјала 

6  

Савијање 

материјала: 

лимова, шипки, 

жица, цеви и 

профила 

6  

Поступак рада 

при 

исправљању и 

савијању 

материјала у 

хладном и 

топлом стању 

6 Фебруар 

Обликовање 

лима помоћу 

алата и 

обликача 

6  
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САДРЖАЈИ ИСХОДИ 
МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 
ФОНД 

ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 

 

Коришћење 

једноставних 

машина за 

савијање 

материјала 

6  

Мерење и 

контролисање 
6  

Чишћење и 

одржавање 

алата 

12  

Заштита на 

раду  14  

Припрема 

површина за 

бушење 
Овладавање 

технолошким 

операцијама ручне 

и одговарајуће 

машинске обраде 

на 

карактеристичним 

пословима у 

изради браварских 

производа, уз 

правилно 

коришћење 

средстава 

заштите. 

 

Демонстрација 

радних операција 

Алат и прибор 

у радионици 

 

 

Материјал 

 

 

Заштитна 

средства 

Разговор 

 

Ученички радови 

 

4  

Избор алата за 

бушење и 

режима обраде 

6  

Стезање 

материјала за 

бушење 

6  

Рад на стоној и 

стубној 

бушилици 

6 Март 

Средства за 

хлађење при 

бушењу 

6  

Рад ручном 

електричном 

бушилицом 

6  
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САДРЖАЈИ ИСХОДИ 
МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 
ФОНД 

ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 

 

Ручно 

развртање 

отвора 

6  

Поступак 

упуштања 

отвора 

6  

Уочавање 

грешака при 

бушењу, 

упуштању и 

развртању 
 

 

Овладавање 

технолошким 

операцијама ручне 

и одговарајуће 

машинске обраде 

на 

карактеристичним 

пословима у 

изради браварских 

производа, уз 

правилно 

коришћење 

средстава 

заштите. 

 

6  

Припрема 

отвора и 

стабла за 

израду навоја 

6  

Поступак при 

ручној изради 

навоја 

6  

Израда навоја 

у различитим 

материјалима 

Демонстрација 

радних операција 

Алат и прибор 

у радионици 

 

 

Материјал 

 

 

Заштитна 

средства 

Разговор 

 

Ученички радови 

 

6  

Средства за 

подмазивање 
6  

Израда навоја 

у слепим 

рупама 

6  

Поступак 

вађења 

поломљених 

урезника 

6  
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САДРЖАЈИ ИСХОДИ 
МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 
ФОНД 

ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 

 

Контрола 

исправности 

израђеног 

навоја 

6  

Мере заштите 

на раду при 

бушењу метала 

2 Април 

Коришћење 

средстава 

заштите на 

раду 

2  

Остваривање 

везе делова 

вијцима и 

наврткама 

 
Овладавање 

технолошким 

операцијама ручне 

обраде на 

карактеристичним 

пословима у 

изради и монтажи 

браварских 

производа, као и 

примени 

заштитних 

средстава. 

 

 

 

 

 
Демонстрација 

радних операција 

 

 
Алат и прибор 

у радионици 

 

 

Материјал 

 

 

Заштитна 

средства 

 

 

 

 
Разговор 

 

Ученички радови 

 

 

8  

Закивање лима 

и профила 
12  

Припрема 

отвора, алата и 

прибора 

12  

Поступак 

закивања 
12  

Спајање 

лемљењем 
12 Мај 

Припрема 

површина, 

алата и 

прибора за 

меко и тврдо 

лемљење 

12  
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САДРЖАЈИ ИСХОДИ 
МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 
ФОНД 

ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 

 

Примена 

одговарајуће 

технике рада 

при меком и 

тврдом 

лемљењу 

 

 

 

 

Овладавање 

технолошким 

операцијама ручне 

обраде на 

карактеристичним 

пословима у 

изради и монтажи 

браварских 

производа, као и 

примени 

заштитних 

средстава. 

 

 

 

 

 

 

 
Демонстрација 

радних операција 

 

 

 

 
Алат и прибор 

у радионици 

 

 

Материјал 

 

 

Заштитна 

средства 

 

 

 

 

 

 
Разговор 

 

Ученички радови 

 

6  

Гасно 

заваривање и 

коришћење 

прибора за рад 

и припрему 

материјала за 

заваривање  

6  

Заштита на 

раду при 

коришћењу 

апарата за 

гасно 

заваривање 

6  

Примена 

електричног 

заваривања, 

припрема 

материјала за 

заваривање 

6  

Заштита на 

раду 
3  

Чишћење 

завара 
3  
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САДРЖАЈИ ИСХОДИ 
МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 
ФОНД 

ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 

 

Прирпрема 

површина за 

заштиту од 

корозије 

 
Стицање 

практичних знања 

о антикорозивној 

заштити метала и 

примени 

средстава 

заштите. 

 

 
Демонстрација 

радних операција 

Алат и прибор 

у радионици 

 

 

Материјал 

 

 

Заштитна 

средства 

 

 
Разговор 

 

Ученички радови 

 

18  

Антикорозивна 

заштита метала 
18  

Коришћење 

средстава 

заштите на 

раду 

18 Јун 
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ПРАКТИЧНА НАСТАВА  
Аутолимар 

  

 

TEME 

 

ЦИЉ 
Оријентациони број 

часова 

 

ВРЕМЕ 

 

 

У В О Д 

 

Правилна употреба, примена и 

одржавање средстава рада и 

њихово рационално 

коришћење. 

... 

 

Стицање практичног умећа у 

мерењу, обележавању и 

оцртавању. 

 

... 

 

Овладавање технолошким 

поступцима и методама рада у 

обликовању, спајању, 

поправци, заштити од корозије, 

замени и монтажи делова 

шкољке и шасије возила. 

 

... 

 

Стицање знања и навика за 

правилно коришћење средстава 

заштите и придржавање мера 

заштите на раду. 

 

30 

 

СЕПТЕМБАР 

 

 

 

 

 

ОКТОБАР 

 

НОВЕМБАР 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

ЈАНУАР 

 

ФЕБРУАР 

 

МАРТ 

 

АПРИЛ 

 

МАЈ 

 

 

 

ЈУН 

 

 

МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ 

 

 

72 

 

ОЦРТАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 

 

 

54 

 

ОСНОВНИ ПОСТУПЦИ РУЧНЕ 

ОБРАДЕ 

 

116 

 

БУШЕЊЕ, РАЗВРТАЊЕ И РЕЗАЊЕ 

НАВОЈА 

 

72 

 

ОБРАДА МЕТАЛА ДЕФОРМИСАЊЕМ 

 

98 

 

СПАЈАЊЕ ЛИМОВА 

 

98 

 

КОРОЗИЈА И ЗАШТИТА ЛИМОВА ОД 

КОРОЗИЈЕ 

 

54 

 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 

 

36 

630 
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САДРЖАЈИ 

 

 

ИСХОДИ 
МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 
ФОНД 

ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 

 
 

Упознавање 

програма и 

стручне 

литературе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвајање 

правилне 

употребе, 

примене и 

одржавања 

средстава рада 

и њиховог 

рационалног 

коришћење. 

 

 

 

 

 

 

 

Усмено 

излагање 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрација 

организације 

Цртежи, видео 

материјали, 

радионица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разговор 

 

 

Цртежи 

 

 

Тест 

 

 

3 

 

 

Септембар 

 

Подручје рада 

аутолимара 

 

3 

 

 

Упознавање 

аутолимарске 

радионице и 

радног места 

 

6 

 

 

Задуживање 

алатом и 

прибором за 

ручну обраду 

 

Алат и прибор 

у радионици 

 

 

Табла 

 

 

Средства 

заштите 

6 

 

 

Радна и 

технолошка 

дисциплина 

 

6 

 

 

Упознавање мера 

и средстава 

заштите на раду 

 

6 
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САДРЖАЈИ 

 

ИСХОДИ 
МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 
ФОНД 

ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 

 
 

Мерење мерним 

алатом (метар) , 

мерним 

лењирима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвајање 

практичног 

умећа у 

мерењу, 

обележавању и 

оцртавању. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрација 

радних 

операција 

Цртежи, видео 

материјали, 

радионица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученички 

радови 

 

 

24 

 

 

 

 

Употреба 

помичног мерила 

 

24 

 

 

Коришћење 

шестара, 

угаоника и 

шаблона 

 

24 

 

Oктобар 

 

Припрема алата, 

материјала и 

прибора за 

оцртавање и 

обележавање 

 

Алат и прибор 

у радионици 

 

 

Табла 

 

 

Средства 

заштите 

18 

 

 

Преношење мера 

са цртежа и 

обележавање 

разних облика на 

материјалу 

помоћу шаблона 

и по узорку 

 

18 
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САДРЖАЈИ 

 

ИСХОДИ 
МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 
ФОНД 

ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 

 
 

Одржавање алата 

и прибора за 

оцртавање и 

обележавање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвајање и 

овладавање 

технолошким 

поступцима и 

методама рада 

у обликовању, 

спајању, 

поправци, 

заштити од 

корозије, 

замени и 

монтажи 

делова шкољке 

и шасије 

возила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрација 

радних 

операција  

Алат и  

прибор у 

радионици 

 

 

Разни 

материјали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученички 

радови 

 

 

18 

 

 

 

 

Кројење и 

сечење, значај 

правилног 

кројења 

 

6 

 

Новембар 

 

Одређивање 

облика и 

димензија у 

развијеном стању 

 

12 

 

 

 

Уштеда 

материјала при 

кројењу 

 

6 

 

 

Кројење и сечење 

материјала 

ручним, 

полужним и 

машинским 

маказама, 

ручном тестером 

и помоћу тоцила 

за сечење 

 

12 
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САДРЖАЈИ 

 

ИСХОДИ 
МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 
ФОНД 

ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 

 
 

Мерење и 

контрола при 

кројењу и сечењу 

материјала 

Усвајање и 

овладавање 

технолошким 

поступцима и 

методама рада 

у обликовању, 

спајању, 

поправци, 

заштити од 

корозије, 

замени и 

монтажи 

делова шкољке 

и шасије 

возила. 

 

Демонстрација 

радних 

операција 

 

Алат и прибор 

у радионици 

 

 

Разни 

материјали 

 

12 

 

 

Мере заштите 

при сечењу 
6 

 

 

Исправљање и 

равнање 

Ученички 

радови 

 

12 
 

 

Увежбавање 

руковања 

чекићем 

 

6 

 

 

 

Алти и прибори 

за исправљање и 

равнање лимова 

 

6 

 

Децембар 

 

Ручно 

исправљање 

лима у 

зависности од 

правца и врсте 

деформације 

 

12 

 

 

Ручно 

исправљање и 

равнање лима 

 

6 
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САДРЖАЈИ 

 

ИСХОДИ 
МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 
ФОНД 

ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 

 
 

Ручно 

исправљање 

увијеног и 

згужваног лима 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвајање и 

овладавање 

технолошким 

поступцима и 

методама рада 

у обликовању, 

спајању, 

поправци, 

заштити од 

корозије, 

замени и 

монтажи делова 

шкољке и 

шасије возила 

   

12  

 

Мере заштите 

при исправљању 

 

Демонстрација 

ситуација 
8  

 

Припрема 

обратка за 

бушење 

(оцртавање и 

обележавање) 

 Демонстрација 

радних 

операција 

 

 

 

Демонстрација 

функционисања 

машина – 

апарата 

 

Алат и прибор 

у радионици 

 

 

Машине, 

уређаји 

 

 

Разни 

материјали 

Ученички 

радови 

10  

 

Избор алата и 

режим обраде 

 

6  

 

Бушење и 

упуштање на 

стоној и стубној 

бушилици 

 

12 Јануар 

 

Рад ручним 

бушилицама 

 

12  

Ручно развртање 

отвора 

 
6  
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САДРЖАЈИ 

 

ИСХОДИ 
МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 
ФОНД 

ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 

 
 

Израда навоја 

урезницима 

 

Усвајање и 

овладавање 

технолошким 

поступцима и 

методама рада у 

обликовању, 

спајању, 

поправци, 

заштити од 

корозије, 

замени и 

монтажи делова 

шкољке и 

шасије возила. 

 

 

Ученички 

радови 

 

6  

 

Мерење и 

контрола 

израђених отвора 

 

 8 Фебруар 

 

Мере заштите 

при бушењу 

Демонстрација 

ситуација 
4  

 

Чување и 

одржавање 

машина и алата 

Демонстрација 

радних 

операција 

 

 

 

Демонстрација 

функционисања 

машина – 

апарата 

 

8  

 

Савијање лима, 

ручнјо и 

машинско 

савијање лима Алат и прибор 

у радионици 

 

Машине, 

уређаји 

 

 

Разни 

материјали 

Ученички 

радови 

22  

 

Кружно савијање 

- роловање 
24  

 

Савијање 

ваљцима 

 

18 Март 

 

Рад на ручном и 

машинском 

пресовању и 

обрубљивању 

 

24  
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САДРЖАЈИ 

 

ИСХОДИ 
МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 

ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 

 
 

Заштита на раду 

при савијању 

лима 

 

Усвајање и 

овладавање 

технолошким 

поступцима и 

методама рада у 

обликовању, 

спајању, 

поправци, 

заштити од 

корозије, 

замени и 

монтажи делова 

шкољке и 

шасије возила. 

 

Демонстрација 

ситуација 
  10  

 

Спајање лимова 

раздвојивом 

везом, врсте 

вијака, навртки и 

алат за рад при 

спајању вијцима 

 

Демонстрација 

радних 

операција 

 

 

 

Демонстрација 

функционисања 

машина – 

апарата 

 

Алат и прибор 

у радионици 

 

 

 

Разни 

материјали 

Ученички 

радови 

8  

 

Закивање 

материјала 

различитим 

врстама заковица 

 

12  

 

Закивање 

једносечних и 

вишесечних 

саставака 

 

12  

 

Грешке при 

закивању 

 

6  

 

Коришћење 

заштите на раду 

 

Демонстрација 

ситуација 
6 Април 
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САДРЖАЈИ 

 

ИСХОДИ 
МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 

ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 

 
 

Припрема лемова 

и лемилица за 

лемљење и рад на 

меком и тврдом 

лемљењу 

Усвајање и 

овладавање 

технолошким 

поступцима и 

методама рада у 

обликовању, 

спајању, поправци, 

заштити од 

корозије, замени и 

монтажи делова 

шкољке и шасије 

возила. 

 

Демонстрација 

радних операција 

Алат и прибор у 

радионици 

 

Машине, уређаји 

 

 

Разни материјали 

Ученички радови 

 

12  

 

Чишћење и 

контрола 

залемљеног споја 

6  

 

Заштита при 

лемљењу 

Демонстрација 

ситуација 
6  

 

Руковање 

опремом за 

заваривање и 

њено одржавање 

 

Демонстрација 

радних операција 
Алат и прибор у 

радионици 

 

Машине, уређаји 

 

 

Разни материјали 

Ученички радови 

 

12  

 

Додатни 

материјал и 

топитељ 

 

6  

 

Припрема 

предмета за 

заваривање 

 

6  

 

Заштита при 

заваривању 

 

 

Усвајање и 

овладавање 

технолошким 

поступцима и 

методама рада у 

заштити од корозије. 

Демонстрација 

ситуација 

Демонстрација радних 

операција 

6 Мај 
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САДРЖАЈИ 

 

ИСХОДИ 
МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 

ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 

 

Методе и 

поступци 

скидања корозије 

 

Усвајање и 

овладавање 

технолошким 

поступцима и 

методама рада у 

заштити од 

корозије. 

Демонстрација 

ситуација 

Демонстрација 

радних 

операција 
Алат и прибор 

у радионици 

 

Хемијска 

средства 

 

Ученички 

радови 

 

24 Мај 

 

Начин 

остваривања 

заштите од 

корозије 

 

Усвајање и 

овладавање 

технолошким 

поступцима и 

методама рада у 

заштити од 

корозије. 

Демонстрација 

радних 

операција 

30  

 

Коришћење 

хигијенско-

техничке заштите 

на раду 

 

Усвајање знања 

и навика за 

правилно 

коришћење 

средстава 

заштите и 

придржавања 

мера заштите на 

раду. 

Демонстрација 

ситуација 

 

Заштитна 

средства 

Разговор 

 

 

Демонстрације 

 

 

Практични 

радови 

12  

 

Средства заштите 

на раду 

 

12 Јун 

 

Одржавање 

уређаја, алата, 

прибора, машина 

и материјала за 

рад 

 

Алат и прибор 

у радионици 

 

Мазива 

12  
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ПРАКТИЧНА НАСТАВА  
Електрозаваривач 

 

 

  

 

TEME 

 

ЦИЉ 

оријентациони 

број часова 

 

ВРЕМЕ 

 

УВОД - РАДНО МЕСТО  
Циљ практичне наставе је у стицању знања, радних 

вештина и навика потребних за обаљање послова и 

за самосталан извршилачки рад у оквиру образовног 

профила електрозаваривач и оспособљавање за брзо 

укључивање у процес конкретне производне 

технологије. 

Задаци прктичне наставе су:  

- Овладавање технолошким поступцима и 

методама заваривања на карактеристичким 

пословима у изради и монтажи занатских и 

индустријских производа, 

- Оспособљавање за правилну употребу, и 

одржавање средстава рада, њихово 

рационално и економично коришћење уз 

сагледавање њихове материјалне вредности 

ивека трајања, 

-  Примена знања у правилном избору 

материјала при заваривању и 

оспособњавање за његово рационално 

коришћење и смањење отпада, 
- Стицање практичних знања о поступцима 

контроле и испитивању заварених спојева, 

уочавању грешака и остваривању квалитета 

завара, 
- Стицање знања и навика за правилно 

коришћење средстава заштите на раду. 
 

 

2 

 

СЕПТЕМБАР 

 

 

ОКТОБАР 

 

НОВЕМБАР 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

 

ЈАНУАР 

 

 

ФЕБРУАР 

 

МАРТ 

 

АПРИЛ 

 

МАЈ 

ЈУН 

 

МЕРЕЊЕ И 

КОНТРОЛИСАЊЕ 

 

32 

ОЦРТАВАЊЕ И 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 

 

32 

ОБРАДА МЕТАЛА ТУРПИЈОМ  

40 

СЕЧЕЊЕ 

МАТЕРИЈАЛА 

 

54 

РАД 

ЧЕКИЋЕМ 

 

86 

ПРОБИЈАЊЕ 

ОТВОРА 

 

32 

ОБРАДА 

БУШЕЊЕМ 

 

50 

ИЗРАДА НАВОЈА  

40 

САВИЈАЊЕ МАТЕРИЈАЛА 54 

ИСПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛА  

48 

СПАЈАЊЕ МАТЕРИЈАЛА 160 

УКУПНО 630 



Школски програм за ПРВИ разред  средњег образовања и васпитања  

 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈИ 

 

ИСХОДИ 
МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 

ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 

 

Упознавање програма, 

стручне литературе и захтева 

образовног профила 

ел.заваривача  

Упознавање ученика са 

карактеристикама радног 

места ел.заваривача и 

мерама заштите на раду 

Вербално- 

текстуална 

Илустративнo-   

демонстративна 

Уџбеник 
 Редовност у 

похађању 

наставе 

 Заинтересованост 

 Активно 

укључивање у 

процес наставе 

 Праћење 

јединства 

теорије и праксе 

 Постигнуће 

 Указивање на 

слабости и 

грешке 

 Посматрање 

 Разговор 

Задовољство  

ученика на часу 

2 Септембар 

Метарски систем дужинских 

мера, подела и  примена, 

мерни алат и прибор. Мерила 

за мерење и контролу углова, 

универзални – механички. 

Чување и одржавање мерних и 

контролних алата. 

Упознавање ученика са 

мерењем и контолисањем , 

употребљавање помичних 

мерила,  размерника и 

микрометара, као њихово 

чување и одржавање. 

Демонстрација 

радних операција 

уз примену мерног 

алата 

Помично 

мерило 

микрометар 

мерила за 

мерење углова 

32 Септембар 

Оцртавање и обележавање на: 

лимовима, профилном 

материјалу. Преношење мера 

са цртежа на материјал. 

Оспособљавање ученика за 

оцртавање и обележавање 

на лимовима као и 

преношење мера на 

материјал. 

Демонстрација 

радних операција 

уз примену мерног 

алата 

Мерила и 

обележивачи 
32 

Септембар 

Октобар 

Обрада мање сложених 

елемената турпијом, грубо и 

фино турпијање косих и 

заобљених површина. 

Турпијање жљебова и отвора. 

Коришћење стега као 

помоћног алата за 

придржавање материјала 

приликом турпијања.  

Упознавање ученика са 

турпијама облицима 

турпија и примени турпија. 

Турпијање жљебова и 

отвора и употреба стега 

приликом турпијања. 

Демонстрација 

радних операција 

уз примену 

потребног алата 

Разне врсте 

турпија 

Стеге 

 40 Октобар 
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САДРЖАЈИ 

 

ИСХОДИ 
МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 

ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 

 

Сечење ручним секачем, и 

хладном и топлом стању. 

Сечење танких лимова помоћу 

ручних маказа, сечење ручном 

тестером спољних и 

унутрашњих контура и разних 

профила. Сечење материјала 

машинским маказама. Сечење 

материјала машинским 

тестерама. Сечење материјала 

брусним плочама. Коришћење 

стега и  клешта као помоћног 

алата за придржавање и 

прчвршчавање материјала  

приликом сечења материјала 

Објаснити ученицима рад 

са ручним секачем и 

ручним маказама као и рад 

са машинским маказама и 

машинским тестерама. 

Упознавање рада са 

брусним плочама и 

примени стега и клешта 

приликом сечења 

материјала 

 

 

 

 

 

Демонстрација 

радних операција 

уз примену 

потребног алата 

Секачи , ручне 

маказе, ручне 

тестере, брусне 

плоче, стеге, 

клешта 

 Редовност у 

похађању 

наставе 

 Заинтересованост 

 Активно 

укључивање у 

процес наставе 

 Праћење 

јединства 

теорије и праксе 

 Постигнуће 

 Указивање на 

слабости и 

грешке 

 Посматрање 

 Разговор 

Задовољство  

ученика на часу 

 54 
Октобар 

Новембар 

Браварски, ковачки и 

лимарски чекићи, насађивање 

чекића, правилно држање 

чекића и руковање. Ковање у 

хладном стању. Ковачке стеге 

као помоћни алат за 

придржавање материјала 

приликом ковања, савијање и 

исппраљање у хладном и 

топлом стању. 

Упознавање ученика са 

браварсим, ковачким и 

лимарским чекићима као 

њихово правилно држање и 

руковање. Употреба 

ковачких стега приликом 

ковања, савијања и 

исправљања у хладном и 

топлом стању. 

Демонстрација 

радних операција 

уз примену 

потребног алата 

Браварски, 

лимарски, 

ковачки 

чекићи  

 86 
Новембар   

Децембар 
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САДРЖАЈИ 

 

ИСХОДИ 
МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 

ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 

 

 Пробијање отвора 

пробојцима на мекој и тврдој 

подлози, пробијање на 

челичној плочи са отворима. 

Пробијање танких лимова у 

хладном стању и дебљих у 

топлом стању 

Упознавање ученика са 

пробојцима и примени за 

пробијање отвора на мекој 

и тврдој подлози, као и 

пробијању танких лимова и 

дебљих лимова. 

Демонстрација 

радних операција 

уз примену 

потребног алата 

пробојци  Редовност у 

похађању 

наставе 

 Заинтересованост 

 Активно 

укључивање у 

процес наставе 

 Праћење 

јединства 

теорије и праксе 

 Постигнуће 

 Указивање на 

слабости и 

грешке 

 Посматрање 

 Разговор 

Задовољство  

ученика на часу 

 32 Децембар 

Упознавање бушилица рад са 

ручним механичким 

бушилицама, рад са ручним 

електричним бушилицама, 

бушење на стоним 

бушилицама. 

Објаснити ученицима рад 

на ручним механичким и 

електричним бушилицама 

као и рад на стоним 

бушилицама. 

Демонстрација 

радних операција 

уз примену 

потребног алата 

Бушилице 

ручне, стоне 
50 

Јануар 

Фебруар 

Израда спољног навоја 

нарезницама, израда 

унутрашњег навоја 

урезницима, израда навоја на 

машинама за резање навоја. 

Упознавање ученика са 

израдом навоја како са 

урезницама тако и са 

нарезницима, као и рад на 

машинама за израду навоја. 

Демонстрација 

радних операција 

уз примену 

потребног алата 

Нарезници , 

урезници, 

стеге 

40 Фебруар 

Савијање лимова, цеви и 

шипкастог материјалау хладном и 

топлом стању. Коришћење стега и 

клешта као помоћног алата за 

придржавање материјала при 

савијању. 

Упознавање ученика са 

принципом савијања лимова, 

цеви и шипки у топлом и 

хладном стању. Употреба 

стега и клешта приликом 

савијања 

Демонстрација 

радних операција 

уз примену 

потребног алата 

Стеге, клешта 54 

Март 

Април 
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САДРЖАЈИ 

 

ИСХОДИ 
МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 

ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 

 

Исправљање танких лимова и 

трака, шипкастог материјала и 

профила у хладном и топлом 

стању. 

Објашњавање ученицима 

исправљање танких лимова 

и трака у хладном и топлом 

стању.  

Демонстрација 

радних операција 

уз примену 

потребног алата 

Стеге, клешта, 

чекићи 
 Редовност у 

похађању 

наставе 

 Заинтересованост 

 Активно 

укључивање у 

процес наставе 

 Праћење 

јединства 

теорије и праксе 

 Постигнуће 

 Указивање на 

слабости и 

грешке 

 Посматрање 

 Разговор 

Задовољство  

ученика на часу 

48 Април 

Ручно закивање у хладном стању: 

израда отвора у лиму, увлачење 

заковица, притискање лимова, 

сабијање стабла, формирање 

завршне главе заковице. Ручно 

закивање у топлом стању. 

Меко лемљење танких лимова 

или жица: чишћење будућих 

спојева механичким и хемијским 

средствима, стављање лема на 

место спајања уз употребу 

средстава за загревање (бензијска 

лемилица, лемилица на бутан гас 

или електричне лемилице за танке 

лимове и жице). 

Тврдо лемљење помоћу апарата за 

гасно заваривање, месинганог 

лема и боракса као топитеља.  

Ушознавање са заваривачким 

радним местом за гасно и електро 

заваривање. 

Мере и средства заштите на раду 

Упознавање ученика са 

принципом ручног 

закивања. 

Упознавање ученика са 

меким лемљењем и 

принципом рада меког 

лемљења, као и принципом 

рада тврдог лемљења.  

Упознавање ученика са 

заваривачким радним 

местом. 

Објашњавање ученицима 

значај заштите на раду и 

примени заштитних 

средстава. 

Демонстрација 

радних операција 

уз примену 

потребног алата 

Алат за 

закивање 

заковица, 

Лемилице, 

Апарат за 

гасно 

заваривање 

160 

Април 

Мај 

Јун 
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ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

ПОМОЋНИ ОБРАЂИВАЧ ЛИМА 

 
TEME 

 
ЦИЉ 

Оријентациони број 
часова 

 
ВРЕМЕ 

 

 
1. У В О Д 

 
Правилна употреба, примена и 

одржавање средстава рада и њихово 
рационално коришћење. 

 
Стицање знања и навика за правилно 

коришћење средстава заштите. 
 
 

Стицање практичног умећа у мерењу, 
обележавању и оцртавању. 

 
 

Стицање знања и вештина за 
коришћење машина, уређаја и 

прибора у обради лимова. 
 

Овладавање поступцима и методама 
рада при обликовању лима. 

 
... 
 

Уочавање повезаности и 
међузависности елемената радног 

процеса. 
 

Уочавање повезаности и 
међузависности елемената радног 
процеса у спајању производа као 

целине. 

 
18 

 
СЕПТЕМБАР 

 
 
 
 
 
 

ОКТОБАР 
 

НОВЕМБАР 
 

ДЕЦЕМБАР 
 

ЈАНУАР 
 

ФЕБРУАР 
 

МАРТ 
 

АПРИЛ 
 
 

МАЈ 
 
 
 

ЈУН 
 

2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 
 

36 
 

 
3. МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ 

 

 
36 

 
4. ОЦРТАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 

 
62 

 
5. РУЧНИ АЛАТ 

 
62 

 
6. ОДСЕЦАЊЕ ЛИМОВА 

 
54 

 
7. БУШЕЊЕ И РЕЗАЊЕ НАВОЈА 

 
54 

 
8. ОБЛИКОВАЊЕ ЛИМА 

 
126 

 
9. СПАЈАЊЕ ЛИМОВА 

 
116 

 
10. ПОВРШИНСКА ЗАШТИТА 

 
66 
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630 
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САДРЖАЈИ 

 
ИСХОДИ 

МЕТОДЕ/ 
АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 
ЧАСОВА 

 
ВРЕМЕ 

 
 

1. У В О Д 
 Упознавање са технолошким 
процесом израде предмета од 
лима,појам иподела радног 
места. 

  Усмено излагање 
Стручна 
литература 

 Редовност у 
похађању наставе 
 Заинтере- 
сованост 
 Активно 
укључивање у процес 
наставе 
 Постигнуће 
 Посматрање 
 Разговор  
Задовољство  ученика 
на часу 

 
18 

Септембар 

2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА 
РАДУ 

 Упознавање са мерама заштите 
на раду и средствима заштите на 
раду. 

Демонстрација, усмено 
излагање 
практичан рад 

Средства 
заштите на 
раду   

 
36 

 

Септембар 
 

 
3. МЕРЕЊЕ И 

КОНТРОЛИСАЊЕ 
 

Оспособљавање ученика за 
правилно руковање и одржавање 
мерног иконтролног алата. 

Демонстрација, усмено 
излагање 
практичан рад 

Прибор за 
мерење и 
контролисање 

 
36 

Септембар  
Октобар 
 

 
4. ОЦРТАВАЊЕ И 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 

Оспособљавање ученика за 
правилно руковање алатом и 
прибором за оцртав. и обележ. 
 

Демонстрација, усмено 
излагање 
практичан рад 

Алат и прибор за 
оцртавање и 
обележавање 

 
62 Октобар  

Новембар 

 
5. РУЧНИ АЛАТ 

Упознавање ученика са ручним 
алатом и његовом применом и 
одржавањем. 

Демонстрација, усмено 
излагање  
практичан рад 

 Алат и прибор 
 

62 Децембар 

 
6. ОДСЕЦАЊЕ ЛИМОВА Стицање вештине у правилном 

одсецању лима. 

Демонстрација, усмено 
излагање 
практичан рад 

 Алат и прибор 
за одсецање 

 
54 

  Јануар 
Фебруар 

 
7. БУШЕЊЕ И РЕЗАЊЕ 

НАВОЈА 

Стицање вештине у правилном 
бушењу и резању навоја. 

Демонстрација, усмено 
излагање  
практичан рад 

Алат и прибор за 
бушење и резање 
навоја 

 
54 

Фебруар 
Март 

 
8. ОБЛИКОВАЊЕ ЛИМА Стицање вештине у правилном 

обликовању лима. 

Демонстрација, усмено 
излагање  
практичан рад 

Алат и прибор за 
обликовање 
лимова 

 
126 

Март 
Април 

 
9. СПАЈАЊЕ ЛИМОВА Стицање вештине у правилном 

спајању лимова. 

Демонстрација, усмено 
излагање  
практичан рад 

Алат и прибор за 
спајање лимова 

 
116 

Април 
Мај 

 
10. ПОВРШИНСКА 

ЗАШТИТА 

Стицање вештине у правилном 
извођењу површинске заштите 
лимова. 

Демонстрација, усмено 
излагање 
практичан рад 

Алат и прибор + 
средства за 
површ.заштиту 

 
66 

 
 Јун 
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Подручје рада - Текстилство и кожарство 

ТЕКСТИЛНА ВЛАКНА 
 

TEME ЦИЉ 
оријентациони број 

часова 
ВРЕМЕ 

1.Елементарна разматрања о влакнима 
 

 Циљ наставе предмета текстилна влакна јесте 
усвајање знања о текстилним влакнима као 
основним сировинама у текстилној индустрији. 
-Упознавање најважнијих     текстилних влакана; 
-Информативно упознавање и добијање 
текстилних влакана; 
-Стицање знања о својствима  и употреби 
најважнијих текстилних влакана; 
-Стицање знања за правилну употребу влакана и 
производа од влакана; 
-Развијање осећаја, колико је то могуће,за 
разликовање различитих врста влакана и 
производа израђених од њих. 
 

10  

Септембар 
Октобар 

Новембар 
Децембар 

Јануар 
Фебруар 

Март 
Април 

Мај 
Јун  

2.Природна влакна биљног порекла 20  

3.Природна влакна животињског порекла 20  

4.Хемијска влакна 
 

 8 

5.Синтетичка влакна  8 

6.Неорганска влакна  4 

                    Укупно: 70  
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САДРЖАЈИ 

 
ИСХОДИ 

МЕТОДЕ/ 
АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 
ЧАСОВА 

 
ВРЕМЕ 

 

1.Елементарна 
разматрања о влакнима 

 Упознавање најважнијих 
текстилних влакана. 

Усмено излагање 
Разговор 

 Текстилна 
литература 

    Редовност у 
похађању наставе 
 Заинтере- 
сованост 
 Активно 
укључивање у процес 
наставе 
 Постигнуће 
 Посматрање 
 Разговор  
Задовољство  ученика 
на часу 

10   Септембар 

2.Природна влакна биљног 
порекла 

 

 Упознавање са природним 
влакнима биљног порекла. 

Усмено излагање 
Демонстрација процеса 
и предмета 

  Текстилна 
литература 

20  
 Октобар 
Новембар 
Децембар 

3.Природна влакна 
животињског порекла 

 Упознавање са природним 
влакнима животињског порекла. 

Усмено излагање 
Демонстрација процеса 
и предмета 

  Текстилна 
литература 

20   

  
Децембар  
Јануар  
Фебруар  
Март  

4.Хемијска влакна 
 

 Упознавање са врстама 
хемијских влакана и начином 
њиховог добијања. 

Усмено излагање 
Демонстрација процеса 
и предмета 

  Текстилна 
литература 

8  
 Март  
Април  

5.Синтетичка влакна 
  Упознавање са врстама 
синтетичких влакана и начином 
њиховог добијања 

Усмено излагање 
Демонстрација процеса 
и предмета 

  Текстилна 
литература 

8  
Април  
Мај  

6.Неорганска влакна 
  Упознавање са врстама 
неоргансих влакана и начином 
њиховог добијања 

Усмено излагање 
Демонстрација процеса 
и предмета 

  Текстилна 
литература 

 4  Јун 
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МАШИНЕ И АЛАТИ 
 

TEME ЦИЉ 
оријентациони број 

часова 
ВРЕМЕ 

1.Увод у предмет 

 Циљ предмета машине и алати јесте да упозна  
ученике са машинама, алатима, уређајима и 
прибором за израду одевних предмета и 
њиховим правилним руковањем. 
 

10  

Септембар 
Октобар 

Новембар 
Децембар 

Јануар 
Фебруар 

Март 
Април 

Мај 
Јун  

2.Оруђе за рад  алати 12 

3.Конац за шивење 4 

4.Машине за шивење  30 

5.Машине за кројење 6 

 
6.Машине и уређаји за пеглање 
 

4 
 

7.Средства унутрашњег транспорта 
 

4 
 

Укупно: 70 
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САДРЖАЈИ 

 
ИСХОДИ 

МЕТОДЕ/ 
АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 
ЧАСОВА 

 
ВРЕМЕ 

 

 
1.Увод у предмет 

 

Упознавање са врстама и машина 
и алата. 

Усмено излагање 
Разговор 

Текстилна 
литература 

Редовност у похађању 
наставе 

 Заинтере- 
сованост 

 Активно 
укључивање у процес 

наставе 
 Постигнуће 
 Посматрање 
 Разговор 

Задовољство  ученика 
на часу 

10 Септембар 

2.Оруђе за рад  алати 
 

Упознавање са разним алатима и 
прибором. 

Усмено излагање 
Демонстрација процеса 

и предмета 

Текстилна 
литература 

12 
Октобар 

Новембар 
 

3.Конац за шивење 
Упознавање са различитим 
врстама конца за шивење. 

 

Усмено излагање 
Демонстрација процеса 

и предмета 

Текстилна 
литература 

4 Новембар 

4.Машине за шивење 
 

Упознавање са врстама машина 
које се користе у изради одевних 

предмета. 

Усмено излагање 
Демонстрација процеса 

и предмета 

Текстилна 
литература 

30 

Децембар 
Јануар 

Фебруар 
Март 

5.Машине за кројење 
Упознавање са врстама машина 

за кројење. 

Усмено излагање 
Демонстрација процеса 

и предмета 

Текстилна 
литература 

6 
 

Април 

6.Машине и уређаји за 
пеглање 

 

Упознавање са врстама машина и 
уређаја за пеглање. 

Усмено излагање 
Демонстрација процеса 

и предмета 

Текстилна 
литература 

 
4 

Мај 
 

7.Средства унутрашњег 
транспорта 

Упознавање са средствима 
унутрашњег транспорта. 

Усмено излагање 
Демонстрација процеса 

и предмета 

Текстилна 
литература 

 
4 

 
Јун 
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ТЕХНОЛОГИЈА  ШИВЕЊА 
 

TEME ЦИЉ 
оријентациони број 

часова 
ВРЕМЕ 

1.Увод у предмет 

 Циљ предмета технологија шивења јесте 
усвајање знања из технологије израде одеће, 
оспособлјавање за практичну примену стечених 
знања и васпитања ученика за позив за који се 
припрема. 
 

6 

Септембар 
Октобар 

Новембар 
Децембар 

Јануар 
Фебруар 

Март 
Април 

Мај 
Јун  

2.Технологија шивења 46 

3.Технологија кројења 10 

4.Технологија пеглања  8 

Укупно: 70 
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САДРЖАЈИ 

 
ИСХОДИ 

МЕТОДЕ/ 
АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 
ЧАСОВА 

 
ВРЕМЕ 

 

1.Увод у предмет 
Упознавање најважнијих 

текстилних влакана. 
Усмено излагање 

Разговор 
Текстилна 

литература 
 Редовност у 

похађању наставе 
 Заинтере- 

сованост 
 Активно 

укључивање у процес 
наставе 

 Постигнуће 
 Посматрање 
 Разговор 

Задовољство  ученика 
на часу 

6 Септембар 

2.Технологија шивења 
 

Упознавање са природним 
влакнима биљног порекла. 

Усмено излагање 
Демонстрација процеса 

и предмета 

Текстилна 
литература 

46 

Септембар 
Октобар 

Новембар 
Децембар 

Јануар 
Фебруар 

Март 

3.Технологија кројења 
Упознавање са природним 

влакнима животињског порекла. 

Усмено излагање 
Демонстрација процеса 

и предмета 

Текстилна 
литература 

10 
 

Април 
 

4.Технологија пеглања 
 

Упознавање са врстама хемијских 
влакана и начином њиховог 

добијања. 

Усмено излагање 
Демонстрација процеса 

и предмета 

Текстилна 
литература 

8 Мај 
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ПРАКТИЧНА НАСТАВА 
КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ 

 

 

           
 

  
 

TEME ЦИЉ оријентациони број часова ВРЕМЕ 

 1. Увод 

 
 Циљ практичне наставе је усвајање знања и вештина 
у технолошком процесу израде одеће и 
оспособљавање ученика да стечена знања примени у 
будућем раду за који се припрема. 
 

48 

 
Септембар 

Октобар 
Новембар 
Децембар 

Јануар 
Фебруар 

Март 
Април 

Мај 
 

 2. Ручно шивење 84 

 3. Израда машинских шавова 102 

 4.Кројење одевних предмета 72 

 5. Израда детаља одевних предмета 
 

132 

6. Пеглање у току рада 
 
 

24 

7. Израда одевних и других предмета 168 

Укупно: 630 
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САДРЖАЈИ 

 
ИСХОДИ 

МЕТОДЕ/ 
АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 
ЧАСОВА 

 
ВРЕМЕ 

 

  
1.Увод 
 
 

 Упознавање са технолошким 
процесом израде одеће,појам 
иподела радног места. 

  Усмено излагање 
 Стручна 
литература 

 Редовност у 
похађању наставе 
 Заинтере- 
сованост 
 Активно 
укључивање у процес 
наставе 
 Постигнуће 
 Посматрање 
 Разговор  
Задовољство  ученика 
на часу 

48  Септембар 

  
2.Ручно шивење 
 
 

 Стицање вештине ручног 
шивења за израду одеће. 

Демонстрација, усмено 
излагање 
практичан рад 

  Алат и прибор 
за шивење   

84 
  Септембар 
Октобар 

 3. Израда машинских 
шавова 

Оспособљавање ученика за 
правилно руковање и одржавање 
машина за шивење.Увежбавање  
штепова и шавова на машини.  

Демонстрација, усмено 
излагање 
практичан рад 

  Алат и прибор 
за 
шивење,машина 
за шивење 

102 
 Октобар 
 Новембар 
 

  
4. Кројење одевних 
предмета 
 

 Упозбавање са основним и 
помоћним мерама, 
припремање скице и кројење 
мање сложених предмета. 

Демонстрација, усмено 
излагање 
практичан рад 

  Алат и прибор 
за шивење 

72  Децембар 

  
5. Израда детаља одевних 
предмета 
 

 Израда детаља одевних 
предмета:појасева,оковратника.р
азних џепова. 

Демонстрација, усмено 
излагање 

   Алат и прибор 
за 
шивење,машина 
за шивење 

132 
 Јануар 
Фебруар 

  
6. Пеглање у току рада 
 

 Стицање вештине пеглања у току 
рада 

 Демонстрација, усмено 
излагање 
практичан рад 

 Пегла 24  Март 

  
7. Израда одевних и 
других предмета 
 

 Повезивање теоријске наставе са 
практичним радом и поступак 
израде одеће и других предмета 
од текстила. 

Демонстрација, усмено 
излагање 
практичан рад 

    Алат и прибор 
за 
шивење,машина 
за шивење 

168 
 Април  
 Мај 
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Подручје рада - Пољопривреда,производња и прерада хране 
 

  OСНОВЕ ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - пекар   
 

TEME 
 

ЦИЉ 
Оријентациони 

број часова 
 

ВРЕМЕ 

1. Хранљиве материје 

Циљ наставе 
предмета основе 
прехрамбене 
технологије је да 
се  код ученика 
обезбеде 
теоретска знања 
за праћење 
наставе 
технологије рада 
и практичне 
наставе. 

4  
 
 

 Септембар 

 Октобар 

 Новембар 

 Децембар 

 Јануар 

 Фебруар 

 Март 

 Април 

 Мај 

 Јун 
 

2. Беланчевине  7 

3. Угљени хидрати 7 

4. Липиди 4 

5. Минералне материје 8 

6. Вода 3 

7. Витамини 8 

8. Микробиологија са хигијеном 25 

9. Састав ваздуха 4 

10. Вода 8 

11. Инфекција 3 

12. Значај хигијенско-санитарних услова под којима се одвија 
производња и промет намирница-дезинфекција,дезинсекција 
идератизација 

5 

13. Хигијенско-санитарни услови при откупу и транспорту и 
складиштењу сировина. Прописи који регулишу и службе које 
контролишу услове при откупуи транспорту сировина. 

4 

14. Хигијенско-санитарни услови под којима се одвија прерада 
намирница 

4 

15. Хигијенско-санитарни услови за нешкодљиво уклањање  отпадака 
и отпадних вода 

3 

16. Хигијенско-санитарни услови под којима се одвија промет 
прехрамбених производа 

3 

17. Основне одредбе законске регулативе заштите на раду 5 

           Укупно    105 
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САДРЖАЈИ 

 

ИСХОДИ 

МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТ

И 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 

ЧАСОВА 

Време 

1.Хранљиве 

материје 

Да ученик схвати 

улогу основних 

хранљивих 

материја које дају 

енергију и служе 

за изградњу 

организма. 

Вербално – 

текстуалне 

Илустративно 

- 

демостративне 

 

 

 

 

 

 

Слике 

Модели 

Видео 

презентација 

Стручна 

литература 

Алат за рад 

 

У току наставе праћење 

ученика ће бити 

континуирано, водиће се 

разговори са ученицима 

појединачно,у групама и 

са целим одељењем да би 

се проверило како 

ученици разумеју оно 

што уче и да ли ће моћи 

да своје знање примене у 

пракси. 

У процесу праћења рада и 

развоја ученика. 

Прикупљаће се продукти 

ученичких 

активности,разноврсни 

радови ,бележиће се 

резултати њихових 

радова (домаћи и 

школски) који ће бити 

извор података о 

постигнућима ученика и 

квалитету наставе. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

Октобар 

Новембар 

 

2.Беланчевине  

Да ученик схвати 

улогу материја 

које регулишу 

правилан ток 

биолошких 

процеса у 

организму. 

Вербално – 

текстуалне 

Илустративно 

- 

демостративне 

7 

3.Угљени 

хидрати 

 Да ученик схвати 

улогу основних 

хранљивих 

материја које дају 

енергију и служе 

за изградњу 

организма. 

Вербално – 

текстуалне 

Илустративно 

- 

демостративне 

7 

4.Липиди 

Да ученик схвати 

улогу материја 

које регулишу 

правилан ток 

биолошких 

процеса у 

организму. 

Вербално – 

текстуалне 

Илустративно 

- 

демостративне 

4 

5.Минералне 

материје 

Да ученик схвати 

улогу основних 

хранљивих 

материја које дају 

енергију и служе 

за изградњу 

организма. 

Вербално – 

текстуалне 

Илустративно 

- 

демостративне 

8 
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САДРЖАЈИ 

 

ИСХОДИ 

МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 

ЧАСОВА 

Време 

6.Вода 

Да ученик схвати 

улогу материја 

које регулишу 

правилан ток 

биолошких 

процеса у 

организму. 

Вербално – 

текстуалне 

Илустративно - 

демостративне 

 

 

 

 

 

 

Слике 

Модели 

Видео 

презентација 

Стручна 

литература 

Алат за рад 

 

У току наставе 

праћење ученика ће 

бити континуирано, 

водиће се разговори са 

ученицима 

појединачно,у групама 

и са целим одељењем 

да би се проверило 

како ученици разумеју 

оно што уче и да ли ће 

моћи да своје знање 

примене у пракси. 

У процесу праћења 

рада и развоја ученика. 

Прикупљаће се 

продукти ученичких 

активности,разноврсни 

радови ,бележиће се 

резултати њихових 

радова (домаћи и 

школски) који ће бити 

извор података о 

постигнућима ученика 

и квалитету наставе. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новембар 

Децембар 

Јануар 

Фебруар 

 

 

7.Витамини 

Да ученик схвати 

улогу основних 

хранљивих 

материја које дају 

енергију и служе 

за изградњу 

организма. 

Вербално – 

текстуалне 

Илустративно - 

демостративне 

8 

 

 

 

8.Микробиологија 

са хигијеном 

Да ученик схвати 

улогу материја 

које регулишу 

правилан ток 

биолошких 

процеса у 

организму. 

Вербално – 

текстуалне 

Илустративно - 

демостративне 

25 

9.Састав ваздуха 

Да се ученицима 

истакне значај и 

улога 

микроорганизама 

у природи. 

Вербално – 

текстуалне 

Илустративно - 

демостративне 

4 

10.Вода 

Да се ученицима 

истакне значај и 

улога 

микроорганизама 

у природи. 

Вербално – 

текстуалне 

Илустративно - 

демостративне 

8 
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САДРЖАЈИ 

 

ИСХОДИ 

МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 

ЧАСОВА 

Време 

11.Инфекција 

Да се ученицима 

укаже на начин 

заштите од 

штетног дејства 

микроорганизама 

при производњи  

намирница и 

њиховом 

промету. 

Вербално – 

текстуалне 

Илустративно - 

демостративне 

 

 

 

 

 

 

Слике 

Модели 

Видео 

презентација 

Стручна 

литература 

Алат за рад 

У току наставе 

праћење ученика ће 

бити континуирано, 

водиће се разговори са 

ученицима 

појединачно,у групама 

и са целим одељењем 

да би се проверило 

како ученици разумеју 

оно што уче и да ли ће 

моћи да своје знање 

примене у пракси. 

У процесу праћења 

рада и развоја ученика. 

Прикупљаће се 

продукти ученичких 

активности,разноврсни 

радови ,бележиће се 

резултати њихових 

радова (домаћи и 

школски) који ће бити 

извор података о 

постигнућима ученика 

и квалитету наставе. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Април 

 

 

12.Значај хигијенско-

санитарних услова под 

којима се одвија 

производња и промет 

намирница-

дезинфекција,дезинсекција 

и дератизација 

Да се ученицима 

укаже на начин 

заштите од 

штетног дејства 

микроорганизама 

при производњи  

намирница и 

њиховом 

промету. 

Вербално – 

текстуалне 

Илустративно - 

демостративне 

5 

13.Хигијенско-санитарни 

услови при откупу и 

транспорту и 

складиштењу сировина. 

Прописи који регулишу и 

службе које контролишу 

услове при откупуи 

транспорту сировина. 

Да се ученицима 

укаже на начин 

заштите од 

штетног дејства 

микроорганизама 

при производњи  

намирница и 

њиховом 

промету. 

Вербално – 

текстуалне 

Илустративно - 

демостративне 

4 

14.Хигијенско-санитарни 

услови под којима се 

одвија прерада намирница 

Да се ученицима 

укаже на начин 

заштите од 

штетног дејства 

микроорганизама 

при производњи  

намирница и 

њиховом 

промету. 

Вербално – 

текстуалне 

Илустративно - 

демостративне 

4 
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САДРЖАЈИ 

 

ИСХОДИ 

МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 

ЧАСОВА 

Време 

15.Хигијенско-

санитарни 

услови за 

нешкодљиво 

уклањање  

отпадака и 

отпадних вода 

Да се ученицима 

укаже на начин 

заштите од 

штетног дејства 

микроорганизама 

при производњи  

намирница и 

њиховом 

промету. 

Вербално – 

текстуалне 

Илустративно - 

демостративне 

 

 

 

 

 

 

Слике 

Модели 

Видео 

презентација 

Стручна 

литература 

Алат за рад 

У току наставе 

праћење ученика ће 

бити континуирано, 

водиће се разговори са 

ученицима 

појединачно,у групама 

и са целим одељењем 

да би се проверило 

како ученици разумеју 

оно што уче и да ли ће 

моћи да своје знање 

примене у пракси. 

У процесу праћења 

рада и развоја ученика. 

Прикупљаће се 

продукти ученичких 

активности,разноврсни 

радови ,бележиће се 

резултати њихових 

радова (домаћи и 

школски) који ће бити 

извор података о 

постигнућима ученика 

и квалитету наставе. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мај 

Јун 

16.Хигијенско-

санитарни 

услови под 

којима се одвија 

промет 

прехрамбених 

производа 

Да се ученицима 

укаже на начин 

заштите од 

штетног дејства 

микроорганизама 

при производњи  

намирница и 

њиховом 

промету. 

Вербално – 

текстуалне 

Илустративно - 

демостративне 

3 

17.Основне 

одредбе 

законске 

регулативе 

заштите на раду 

Да се ученици 

упознају са 

основним 

законима о 

здравственом 

надзору над 

животним 

намирницама и 

законом о 

санитарној 

инспекцији. 

Вербално – 

текстуалне 

Илустративно - 

демостративне 

5 
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ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА  
 

ПЕКАР 
 

 

 

 
 

TEME ЦИЉ 
Оријентациони 

број часова 
ВРЕМЕ 

1. Сировине за добијање   

брашна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циљ наставе предмета прехрамбена технологија 

је да се ученици оспособе за технолошке 

поступке у процесу производње финог пецива. 

10  

 

 

 
 Септембар 

 Октобар 

 Новембар 

 Децембар 

 Јануар 

 Фебруар 

 Март 

 Април 

 Мај 

 Јун 

 

2. Хемијски састав брашна 20 

3. Врста брашна 10 

4. Вода 7 

5. Кухињска со 2 

6. Средства за заслађивање 4 

7. Јаја 2 

8. Масноће 5 

9. Млеко и млечни 

производи 

 

                5 

10. Воће 8 

11. Какао производи 3 

12. Адитиви 13 

13. Амбалажа за сировине 5 

14. Законски прописи о 

квалитету сировина 

10 

Укупно 105 
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САДРЖАЈИ 

 

ИСХОДИ МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 

ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 

 

1. Сировине 

за добијање 

брашна 

Упознавање 

карактеристике 

физичке, хемијске 

и технолошке 

особине брашна 

као основне 

сировине за 

производњу 

пекарских 

производа 

Вербално – 

текстуалне 

Илустративно - 

демостративне 

 

 

 

 

Слике 

Модели 

Видео 

презентација 

Стручна 

литература 

       Алат за рад 

У току наставе 

праћење ученика ће 

бити континуирано, 

водиће се разговори са 

ученицима 

појединачно,у групама 

и са целим одељењем 

да би се проверило 

како ученици разумеју 

оно што уче и да ли ће 

моћи да своје знање 

примене у пракси. 

У процесу праћења 

рада и развоја ученика. 

Прикупљаће се 

продукти ученичких 

активности,разноврсни 

радови ,бележиће се 

резултати њихових 

радова (домаћи и 

школски) који ће бити 

извор података о 

постигнућима ученика 

и квалитету наставе 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

Октобар 

Новембар 

 

2. Хемијски 

састав 

брашна 

Упознавање 

карактеристике 

физичке,хемијске и 

технолошке 

особине брашна 

као основне 

сировине за 

производњу 

пекарских 

производа 

Вербално – 

текстуалне 

Илустративно - 

демостративне 

 

 

 

20 

3. Врста 

брашна 

Упознавање 

карактеристике 

физичке, хемијске 

и технолошке 

особине брашна 

као основне 

сировине за 

производњу 

пекарских 

производа 

Вербално – 

текстуалне 

Илустративно - 

демостративне 

 

 

 

10 
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САДРЖАЈИ 

 

ИСХОДИ МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 

ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 

 

4.Вода 

Упознавање 

осталих 

сировина 

које су 

потребне за 

производњу 

пекарских 

производа 

Вербално – 

текстуалне 

Илустративно - 

демостративне 

 

 

 

 

Слике 

Модели 

Видео 

презентација 

Стручна 

литература 

       Алат за рад 

У току наставе 

праћење ученика ће 

бити континуирано, 

водиће се разговори са 

ученицима 

појединачно,у групама 

и са целим одељењем 

да би се проверило 

како ученици разумеју 

оно што уче и да ли ће 

моћи да своје знање 

примене у пракси. 

У процесу праћења 

рада и развоја ученика. 

Прикупљаће се 

продукти ученичких 

активности,разноврсни 

радови ,бележиће се 

резултати њихових 

радова (домаћи и 

школски) који ће бити 

извор података о 

постигнућима ученика 

и квалитету наставе 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Децембар 

Јануар 

 

5.Кухињска со 

Упознавање 

осталих 

сировина 

које су 

потребне за 

производњу 

пекарских 

производа 

Вербално – 

текстуалне 

Илустративно - 

демостративне 

 

 

 

2 

6 Средства за 

заслађивање 

Упознавање 

осталих 

сировина 

које су 

потребне за 

производњу 

пекарских 

производа 

Вербално – 

текстуалне 

Илустративно - 

демостративне 

 

 

 

4 
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САДРЖАЈИ 

 

ИСХОДИ МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 

ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 

 

7.Јаја 

Упознавање 

осталих 

сировина које 

су потребне за 

производњу 

пекарских 

производа 

Вербално – 

текстуалне 

Илустративно - 

демостративне 

 

 

 

 

 

 

 

Слике 

Модели 

Видео 

презентација 

Стручна 

литература 

       Алат за рад 

 

 

У току наставе 

праћење ученика ће 

бити континуирано, 

водиће се разговори са 

ученицима 

појединачно,у групама 

и са целим одељењем 

да би се проверило 

како ученици разумеју 

оно што уче и да ли ће 

моћи да своје знање 

примене у пракси. 

У процесу праћења 

рада и развоја ученика. 

Прикупљаће се 

продукти ученичких 

активности,разноврсни 

радови ,бележиће се 

резултати њихових 

радова (домаћи и 

школски) који ће бити 

извор података о 

постигнућима ученика 

и квалитету наставе 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фебруар 

Март 

Април 

8.Масноће 

Упознавање 

осталих 

сировина које 

су потребне за 

производњу 

пекарских 

производа 

Вербално – 

текстуалне 

Илустративно - 

демостративне 

 

 

 

5 

9.Млеко и 

млечни 

производи 

Упознавање 

осталих 

сировина које 

су потребне за 

производњу 

пекарских 

производа 

Вербално – 

текстуалне 

Илустративно - 

демостративне 

 

 

 

5 

10.Воће 

Упознавање 

осталих 

сировина које 

су потребне за 

производњу 

пекарских 

производа 

Вербално – 

текстуалне 

Илустративно - 

демостративне 

 

 

8 
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САДРЖАЈИ 

 

ИСХОДИ МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 

ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 

 

11.Какао 

производи 

Упознавање 

осталих 

сировина које 

су потребне за 

производњу 

пекарских 

производа 

Вербално – 

текстуалне 

Илустративно - 

демостративне 

 

 

 

 

 

 

 

Слике 

Модели 

Видео 

презентација 

Стручна 

литература 

       Алат за рад 

 

 

У току наставе 

праћење ученика ће 

бити континуирано, 

водиће се разговори са 

ученицима 

појединачно,у групама 

и са целим одељењем 

да би се проверило 

како ученици разумеју 

оно што уче и да ли ће 

моћи да своје знање 

примене у пракси. 

У процесу праћења 

рада и развоја ученика. 

Прикупљаће се 

продукти ученичких 

активности,разноврсни 

радови ,бележиће се 

резултати њихових 

радова (домаћи и 

школски) који ће бити 

извор података о 

постигнућима ученика 

и квалитету наставе 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Април 

Мај 

Јун 

12.Адитиви 

Упознавање 

осталих 

сировина које 

су потребне за 

производњу 

пекарских 

производа 

Вербално – 

текстуалне 

Илустративно - 

демостративне 

 

 

13 

 

13.Амбалажа 

за сировине 

Упознавање 

ученика са 

амбалажом и 

врстама 

паковања 

пекарских 

сировина 

Вербално – 

текстуалне 

Илустративно - 

демостративне 

 

 

 

5 

14.Законски 

прописи о 

квалитету 

сировина 

Развијање 

свести ученика 

о неопходности 

одрћавања 

хигијене у 

процесу 

производње, 

манипулисања 

и чувања 

производа. 

Вербално – 

текстуалне 

Илустративно - 

демостративне 

 

 

10 
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ПРАКТИЧНА НАСТАВА  
пекар 

 
TEME 

 
ЦИЉ 

Оријентациони број 
часова 

 
ВРЕМЕ 

 

1. Мере хигијенско техничке заштите при 
раду у прехрамбеној индустрији 
 

Циљ предмета практичне наставе је 
да се ученици обуче за непосредан 
рад у пекарству. 
Заштита ученика на раду у 
нормалним и вандредним условима. 

174 
 

 
 

Септембар 
Октобар 

Новембар 
Децембар 

Јануар 
Фебруар 

Март 
Април 

Мај 
Јун 

 

2. Рад на пријему,складиштењу и 
класирању 
 

228 

3. Одржавање радног места и опреме 78 

4. Унутрашњи транспорт 36 

5. Подно складиште брашна 36 

6. Силосно складиште за брашно 54 

7. Складиште помоћних сировина 24 

 
 
            УКУПНО 
 

630 
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САДРЖАЈИ 

 
ИСХОДИ 

МЕТОДЕ/ 
АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 
ЧАСОВА 

 
ВРЕМЕ 

 

 
1. Мере хигијенско 
техничке заштите при 
раду у прехрамбеној 
индустрији 
 

Развијање свести ученика о 
неопходности одржавања 
хигијене у процесу 
производње хлеба 

Вербално  
Практични радови 

 Стручна 
литература 
Алат за рад у 
пекарама 
 Сировине за 
рад и разни 
препарати 

Ученици своја теоретска 
знања активно 
примењују у практичној 
настави и оспособљавају 
се за рад на примерима 
практичне наставе. 
Ученик својим 
ангажовањем у 
наставвном процесу 
доприноси већој 
ефикасности и 
продуктивности у пракси. 
Сталним прећењем 
ученика кроз практичну 
наставу доноси се оцена 
о степену савладаваности 
програма за сваки 
технолошки поступак. 
 
 

174 

Септембар 
Октобар 

Новенбар 
 

2.  Рад на  пријему, 
складиштењу и 
класирању 

Упознавање карактеристике 
физичке,хемијске.технолошке 
особине брашна као основне 
сировине за производњу 
пекарских производа 

Вербално  
Практични радови 

 
228 

Новембар 
Јануар 

Фебруар 
Март 

3. Одржавање радног 
места и опреме 

Разијање свести ученика о 
неопходности одржавања 
хигијене 

Вербалн 
Практични радови 

78 
Март 
Април 

4. Унутрашњи 
транспорт 

Развијање смисла код ученика 
за самосталан и организован 
рад,опрезност, систематичност 

Вербално 
Практични радови 

36 
Април 

Мај 

5. Подно складиште 
брашна 

Развијање смисла код ученика 
за самосталан и организован 
рад,опрезност, систематичност 

Вербално  
Практични радови 

36 Мај 

6. Силосно складиште 
за брашно 

Развијање смисла код ученика 
за самосталан и организован 
рад,опрезност, систематичност 

Вербално 
Практични радови 

54 
Мај 
Јун 

7. Складиште 
помоћних сировина 

Упознавање осталих сировина 
које су потребне за 
производњу пекарских 
производа 

Вербално 
Практични радови 

24 Јун 
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Подручје рада - Трговина, угоститељство и туризам 
ОСНОВИ УГОСТИТЕЉСТВА 

 

TEME ЦИЉ 
оријентациони број 

часова 
ВРЕМЕ 

  
 
1.Увод у основе угоститељства 
 

-Упознавање ученика са основним појмовима из 
области угоститељства 
-Упознавање ученика са задацима, 
карактеристикама и значајем угоститељства као 
привредне делатности 
-Схватање појма и садржаја угоститељских услуга 
-Разумевање поделе и значаја угоститељских 
услуга 
-Схватање утицаја угоститељских услуга на 
стандард корисника  
-Схватање појма угоститељска пословна јединица 
-Препознавање задатака угостителљско-
пословних јединица 
-Разликовање угоститељско-пословних јединица 
према врсти, намени и значају 
-Схватање значаја, карактеристика и поделе 
средстава у угоститељству 
-Развијање правилног односа према имовини-
средствима 
-Схватање појма трошкова и њиховог утицаја на 
цене и пословни успех предузећа 
-Оспособљавање ученика да ураде калкулацију 
цене коштања производа или услуга 
-Схватање појма и потребе израчунавања, 
праћења и анализе пословног успеха 
-Развијање свести о потреби економичног 
трошења расположивих ресурса 

10  

 
 
 
 

Септембар 
 

Октобар 
 

Новембар 
 

Децембар 
 

Јануар 
 

Фебруар 
 

Март 
 

Април 
 

Мај 
 

Јун 

  
2. Угоститељске услуге 
 

10  

  
 
3. Угоститељске пословне јединице 
 

25  

  
4.Пословање угоститељско-посло- 
   вних јединица 
 

25  

                    Укупно: 70  
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САДРЖАЈИ 

 
ИСХОДИ МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 
ЧАСОВА 

 
ВРЕМЕ 

 

  
1.Увод у основе 
угоститељства 
 
 

-схватање појма, 
карактеристика и значаја 
угоститељства  

-усмено излагање 
-разговор 
-илустрација шемом  

-уџбеник 
-шема 

 -активност на часу 
 
-повезивање теорије 
и праксе 
 
-активност у тимском 
раду 
 
- индивидуална 
креативност ученика 
 
-усмено 
проверавање  
 
-писмена провера 
знања 

10  
Септембар 

Октобар 

  
2. Угоститељске услуге 
 
 

-разумевање појма и значаја 
угоститељских услуга 
-разликовање врста 
угоститељских услуга 

-усмено излагање 
-разговор 
-демонстрација 
рекламним 
материјалом 
 

-уџбеник 
-рекламни 
материјал 
угостиотељских 
предузећа 

10  
Октобар 

Новембар 

  
3. Угоститељске пословне 
јединице 
 

-разумевање појма 
угоститељско-пословна 
јединица 
-разликовање угоститељско-
пословних јединица према 
врсти, намени и значају 
-схватање утицаја 
угоститељско-пословних 
јединица на развој привреде и 
стандард корисника 

-усмено излагање 
-разговор 
-илустрација 
фотографијом 
-демонстрација 
рекламним 
материјалом 
-посета угоститељском 
предузећу  

-уџбеник 
-фотографије 
-рекламни 
материјал 
угоститељских и 
туристичких 
предузећа 
-угоститељско 
предузеће 

25   

Новембар 
Децембар 

Јануар 
Фебруар 

Март 
 

  
4. Пословање 
угоститељско-пословних 
јединица 
 

-схватање улоге средстава у 
раду предузећа 
-разликовање средстава према 
врсти, намени, 
карактеристикама... 
-одговоран однос ученика 
према имовини-средствима 
-израчунавање цене коштања 
производа или услуга  
-утврђивање и расподела 
пословног резултата предузећа 

-усмено излагање 
-разговор 
-илустрација 
практичним примером 
-илустрација шемом 

-уџбеник 
-наставни 
листићи 
-шема 

25  

Март 
Април 

Мај 
Јун 



Школски програм за ПРВИ разред  средњег образовања и васпитања  

 

104 

 

ХИГИЈЕНА И ЗАШТИТА НА РАДУ 
 
 

TEME ЦИЉ 
оријентациони број 

часова 
ВРЕМЕ 

1. Увод  
Упознавање разноврсних  фактора који утичу на 
здравље. 
 
Усвајање хигијенских захтева као стила 
живљења. 
 
Уочавање суштине настанка болести и да стекну 
лично позитиво понашање према здрављу и 
елементима који га чувају. 
 
Да упознају принципе менталне хигијене и да 
стекну знања о значају правилне исхране.  
 
Да ученици упознају утицај околине на здравље 
људи. 
 
Да ученици схвате значај заштите човекове 
средине, да схвате значај хигијене радне 
средине. 
  
 

  5  

 Септембар 
Октобар 

Новембар 
Децембар 

Јануар 
Фебруар 

Март 
Април 

Мај 
Јун 

2. Хигијена радне средине  10 

3. Лична хигијена 15  

4. Ментална хигијена  14 

5. Извори опасности, заштита и прва 
помоћ 

15 

6. Заштита од пожара 11 

                    Укупно:  70 

           
 
 
 



Школски програм за ПРВИ разред  средњег образовања и васпитања  

 

105 

 

 

 
САДРЖАЈИ 

 
ИСХОДИ МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 
ЧАСОВА 

 
ВРЕМЕ 

 

1. Увод 

  
Упознавање утицаја хигијене у 
заштити здравља. 
 

Дијалошко-монолошка 
Илустративна 

Уџбеник 
Слике 

Посматрање 
Мотивисање 

Активно укључивање 
у процес наставе 

Разговор 
Показивање 

Провера резултата 
ученика 

Вредновање 
резултата рада 

5  Септембар 

2. Хигијена радне 
средине 

  
Формирање позитивног става о 
значају хигијенског начина 
живљења као основног фактора 
за очување здравља. 

Дијалошко-монолошка 
Илустративна 
Демонстративна 

Аудио-визуелна 10  Октобар 

3. Лична хигијена 

 
Да уоче суштину настанка 
болести и да стекну лично 
позитивно понашање према 
здрављу и елементима који  га 
чувају.  

Дијалошко-монолошка 
Илустративна 
Демонстративна 

Аудио-визуелна 
Слике, цртежи 

15 
  
Новембар 
Децембар 

4. Ментална хигијена 

  
Упознавање са факторима који 
одређују понашање 
угоститељских радника у процесу 
рада. 

Дијалошко-монолошка 
Илустративна 
Демонстративна 

Аудио-визуелна 
Слике, цртежи 

14 
Јануар 
Фебруар 
Март 

5. Извори опасности, 
заштита и прва помоћ 

 
Схватање и разумеање заштите 
на раду као институције заштите 
физичког интегритета 
угоститељског радика од 
опасности  и штетности на раду, 
као и заштиту његовог здравља и 
личне сигурности. 

Дијалошко-монолошка 
Илустративна 
Демонстративна 

Аудио-визуелна 
Слике, цртежи 

15 
Април 
Мај 

6. Заштита од пожара 

Упознавање са изворма и 
узроцима пожара, апаратима за 
гашење пожара. Начин гашења 
пожара као и коришћење 
заштитне опреме. 

Дијалошко-монолошка 
Илустративна 
Демонстративна 

Аудио-визуелна 
Слике, цртежи 

11  Јун 
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ПРИПРЕМАЊЕ НАМИРНИЦА 

 
 

TEME ЦИЉ 
оријентациони број 

часова 
ВРЕМЕ 

1.Увод 

 Оспособљавање ученика за обављање послова 
и задатака образовног профила припремач 
намирница. 
 

2 

Септембар 
Октобар 

Новембар 
Децембар 

Јануар 
Фебруар 

Март 
Април 

Мај 
Јун 

2.Кухињска одељења и средства за рад 18 

3.Средства за рад 30 

4.Радници у кухињи 20 

                    Укупно: 70 
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САДРЖАЈИ 

 
ИСХОДИ МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 
ЧАСОВА 

 
ВРЕМЕ 

 

1.Увод 

 
Стицање основних знања о 
куварству 
 

Дијалошко-монолошка 
Илустративна 

Уџбеник 
Слике 

Посматрање 
Мотивисање 

Активно укључивање 
у процес наставе 

Разговор 
Показивање 

Провера резултата 
ученика 

Вредновање 
резултата рада 

2 Септембар 

2.Кухињска одељења и 
средства за рад 

  
Стицање знања о намени , 
уређењу и распореду кухињске 
просторије. Употреба средстава 
за чишћење. 
 

Дијалошко-монолошка 
Илустративна 

Демонстративна 

Аудио-визуелна 
Непосредна 

стварност 
18 

Септембар 
Октобар 

Новембар 

3.Средства за рад 

 Стицање знања о средствима 
за рад. Врстама алата које се 
користе у кухињи. 
Начин одржавања инвентара. 
 

Дијалошко-монолошка 
Илустративна 

Демонстративна 

Аудио-визуелна 
Слике, цртежи 

Непосредна 
стварост 

30 

 
Новембар 
Децембар 

Јануар 
Фебруар 

Март 
Април 

4.Радници у кухињи 

 Особине, дужности, изглед и 
понашање радника у кухињи. 
Заштита на раду, радна одећа и 
обућа. 
 

Дијалошко-монолошка 
Илустративна 

Демонстративна 

Аудио-визуелна 
Слике, цртежи 

Непосредна 
стварност 

20 

 
 

Април 
Мај 
Јун 
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ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Припремач намирница 

 
 

TEME 
 

ЦИЉ оријентациони број часова ВРЕМЕ 

 
 1.Кухињска одељење и распоред 
 

Циљ наставе је оспособљавање 
ученика за обављање послова и 
задатака у угоститељским 
објектима.Упознавање са 
структуром угоститељских 
јединица, технике 
рада,кориштење средстава и 
опреме у угоститељским 
јединицама. 

 

250 
Септембар 

Октобар 
Новембар 
Децембар 

Јануар 
Фебруар 

Март 
Април 

Мај 
 

 
 2.Средства за рад 
 

 260 

  
3.Одржавање хигијене радног простора 
 

 120 

 
УКУПНО: 

 
630  
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САДРЖАЈИ ИСХОДИ 
МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 
ЧАСОВА 

 
ВРЕМЕ 

 

 1.Кухињска одељење и 
распоред 

 Упознавање ученика са 
распоредом кухињских 
просторија и средствима за рад 
у кухињи. 
 

   Демонстрација, 
усмено излагање 

  Алат и прибор 
за рад у кухињи  Редовност у 

похађању наставе 
 Заинтере- 
сованост 
 Активно 
укључивање у 
процес наставе 
 Постигнуће 
 Посматрање 
 Разговор  
Задовољство  
ученика на часу 

250 

 Септембар 
Октобар 
Новембар 
Децембар 
 

 
 
 
2.Средства за рад 
 

Оспособљавање ученика за 
правилно руковање 
средствима за рад. 

  Демонстрација, 
усмено излагање 

  Алат и прибор 
за  чишћење у 
кухињи 

 260 
Децембар 
Март 

 
 
 
 3.Одржавање хигијене 
радног простора 
 
 

Оспособљавање ученика за 
чишћење радног простора и 
свега у њему. 

   Демонстрација, 
усмено излагање 

  Алат и прибор 
за  чишћење у 
кухињи 

 120 
Април 
Мај 



Школски програм за ПРВИ разред  средњег образовања и васпитања  

 

110 

 

 
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEME ЦИЉ 
Оријентациони 

број часова 
ВРЕМЕ 

1. Увод 

 
Упознавање са осовним циљевима и 

задацима предета. Упознавање са 
основним људским правима у 

грађанском, демократском друштву. 
Размењивање ставова и искустава, 

стечених кроз интеракцијске односе са 
особама које су најснажније утицале на 

њихово одрастање и адолесценцију. 
Информисање ученика о проблему 

насиља као социјалном проблему и све 
присутнијем вршњачком насиљу у  

школама. Решавање конфликата на 
конструктиван начин, кроз постизање 

договора. Развијање осећаја толеранције 
према различитостима, поштовање  

5 

Септембар     Октобар       
Новембар     
Децембар          

Јануар            Фебруар                    
Март                      
Април                           

Мај                                         
Јун 

2. Људска права за све 4 

3. Причамо о људима из наше околине 3 

4. Насиље у нашој околини 11 

5. Конфликти 3 

6. Толеранција 5 

7. Утврђивање појмова 4 

Укупно: 35 
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САДРЖАЈИ ИСХОДИ МЕТОДЕ/ АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА              
СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД        
ЧАСОВА 

ВРЕМЕ 

1. Увод 
Упознавање школских 
правила и процедура. 

Дијалошко-монолошка, 
Илустративна 

Приручник за 
грађанско васпитање 

  5 
Септембар 

Октобар 

2. Људска права за све 
Упознавање са правима 
и одговорностима свих 
актера школе. 

Редовност у 
похађању наставе, 
заинтересованост. 

4 
Октобар 

Новембар 

3. Причамо о људима из 
наше околине 

Развијање способности 
критичког просуђивања. 
Увежбавање 
комуникационих 
вештина и тимског рада. 

Активно 
укључивање у 

процес наставе, 
постигнуће, 

посматрање, 
разговор. 

3 Новембар   

4. Насиље у нашој 
околини 

Овладавање вештинама 
ненасилне 
комуникације. 

Слике, цртежи, 
панои, аудио-

визуелна 

Задовољство 
ученика на часу. 

11 
Децембар 

Јануар 
Фебруар 

5. Конфликти 
Увиђање значаја малих 
корака у решавању 
проблема. 

  3 
Фебруар 

Март 

6. Толеранција 
Практиковање 
демократског начина 
доношења одлука. 

  5 
Април     

Мај  

7. Утврђивање појмова 
Процена целокупног 
процеса рада. 

  4 
Мај           
Јун            
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ВЕРСКА НАСТАВА  

православни катихизис 
 

 
 

 
TEME 

 
ЦИЉ 

оријентациони број 
часова 

 
ВРЕМЕ 

 

 
 
 

1. Први сусрет 
 

 
 
Да пружи целовит православи поглед 
на свет и живот, уважавајући две  
димензије : историјски хришћански 
живот  
( историјску реалност Цркве) и 
есхатолошки (будући) живот. 
 
Упознавање православне вере у њеној 
доктринарној, литургијској, социјалној 
и мисионарској димензији. 
 
Хришћанско виђење живота и 
постојања света сагледавати у 
отвореном, толерантном дијалогу са 
осталим наукама и теоријама о свету. 

 

2 

 
Септембар 

Октобар 
Новембар 
Децембар 

Јануар 
Фебруар 

Март 
Април 

Мај 
Јун 

 
 

 
 

2. Света Тројица – један Бог 
 
 

10 

 
 

3. Бог као биће заједнице 
 
 

12 

  
4. Последице вере у Бога као Свету Тројицу 

по живот људи 
11 

 
                  Укупно: 

35 
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САДРЖАЈИ 

 
ИСХОДИ 

МЕТОДЕ/ 
АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА  
СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД  
ЧАСОВА 

 
ВРЕМЕ 

 

1. Први сусрет 
Разговор о садржају програма овог 
разреда и о начину остваривања 
програма. 

Дијалошко – 
монолошка 

Илустративна 

Непосредна 
стварност 

Редовност у 
похађању наставе 

 
Заинтересованост 

 
Активно 

укључивање у 
процес наставе 

 
Постигнуће 

 
Посматрање 

 
Разговор 

 
Задовољство 

ученика на часу 
 
 
 

2 Септембар 

2. Света 
Тројица – 
један Бог 

Схватање да је сваки човек икона 
Божја, зато што је личност, човек 
појављује истинско своје ја само у 
заједници слободе, љубави са 
другим човеком. 

Дијалошко – 
монолошка 

Илустративна 

Теолошка 
литература 

иконе, 
цртежи, 

слике 

10 
Септембар 

Октобар 
Новембар 

3. Бог као 
биће 
заједнице 

Да стекну сазнање о важности 
постојања првог у људској 
заједници, превазилажење 
колективизма у коме су људска 
бића бројеви и средства за 
остваривање циљева који су виши 
од само постојања човека. 

Дијалошко монолошка 
Илустративна 

Теолошка 
литература 

иконе, 
цртежи, 

слике 

12 

Децембар 
Јануар 

Фебруар 
Март 

4. Последице 
вере у Бога 
као Свету 
Тројицу по 
живот људи 

Преимућство Цркве над 
религијама, стварно биће и мисија 
Цркве. 

Дијалошко –монолошка 
Илустративна 

Теолошка         
литература 

иконе, 
цртежи, слике 

11 
Април 

Мај 
Јун 
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ВЕРСКА   НАСТАВА  
 католичка веронаука 

 

TEME ЦИЉ 
оријентациони број 

часова 
ВРЕМЕ 

 1. Увод 

   - Стварања заједништва, суживота и 
наглашеног одгоја за одговорност.  
-  Дивљење свету, природи, Богу и  
ближњему младе  ће навести на 
откривање и поштовање тих датости у себи 
и другима. 
- Да код ученика развије отвореност и 
однос према Богу као другој и другачијој 
Особи у односу на нас, као и отвореност и 
однос према другом човеку као слици 
Божијој.  
-  Да се ученици оспособе за препознавање 
димензија властите особе, младалачких 
проблема у светлу слободе, живота у 
заједници и егзистенцијалне димензије 
живота и смрти на темељу искуства Цркве. 
- Да код ученика изгради и развије 
способност дубљег разумевања и 
вредновања културе и цивилизације у којој 
живе. 
 
 

1 

 
Септембар 

Октобар 
Новембар 
Децембар 

Јануар 
Фебруар 

Март 
Април 

Мај 
Јун 

 2. Човек Морална личност 4 

 3. Обраћење-Темељ моралног раста 
особе 

3 

 4. Отуђеност-Грешно стање     3 

 5. Обраћење и Повратак 7 

  6. Стожер морала-Крепости 5 

7. Средиште моралности 3 

8. Раст у Крепостима-Заједнички раст 
Цркве 

3 

9. Однос према човеку и природи 6 
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Укупно: 35 
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САДРЖАЈИ 

 

ИСХОДИ 
МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 

ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 

 

 1. Увод 
Представљање програма за 

други разред. 

 Дијалошко-

монолошка 

 Илустративна 

Непосредна 

стварност 

 Редовност у 

похађању наставе 

 Заинтере- 

сованост 

 Активно 

укључивање у 

процес наставе 

 Постигнуће 

 Посматрање 

 Разговор  

 Задовољство  

ученика на часу  

1 
Септембар 

 

                 

2. Човек Морална 

личност 

 Човек је морална 

личност.Брижно пазити на 

глас савести. 

 Дијалошко-

монолошка 

 Илустративна 

Теолошка 

литература 
4 Септембар 

3. Обраћење-Темељ 

моралног раста особе 

Ослобађење од греха , 

усавршавање крепосним 

животом.        

 Дијалошко-

монолошка 

 Илустративна 

Теолошка 

литература 
3 Октобар 

 4. Отуђеност-Грешно 

стање 

Храбро исповедање своје 

вере.У својим плановима се 

ослањати на Бога.                                    

 Дијалошко-

монолошка 

 Илустративна 

Теолошка 

литература 
3 

Октобар  

Новембар 

  

5. Обраћење и 

Повратак 

 Бог нас увек воли. Центар 

верског живота су миса и 

сакраменти. 

 Дијалошко-

монолошка 

 Илустративна 

Теолошка 

литература 
7 

Новембар 

Децембар 

Јануар 

  6. Стожер морала-

Крепости 

У крепосном животу сви смо 

позвани на заједништво. 

 Дијалошко-

монолошка 

 Илустративна  

Теолошка 

литература 5 
Јануар 

Фебруар 

 7. Средиште 

моралности 

Умереност у околностима 

живота. 

 Дијалошко-

монолошка 

 Илустративна 

Теолошка 

литература 3 Март 

8. Раст у Крепостима-

Заједнички раст 

Цркве 

Обитељ је светиња као и 

Црква. И у сполности 

посматрати Божији план. 

 Дијалошко-

монолошка 

 Илустративна 

Теолошка 

литература 3 
Март 

Април 

9. Однос према 

човеку и природи  

Не смемо бити слуге 

материјалности.Изговорену 

реч сматрати обавезом. 

 Дијалошко-

монолошка 

 Илустративна 

Теолошка 

литература 6 

Април 

Мај 

Јун 
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Б
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ј 
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Чос 
Теме за средњу школу 

Први разред 

Б
р

о
ј ч

ас
а 

за
 

р
еа

л
и

за
ц

и
ју

 

 вр
ем

е
 

1 Договор о раду у овој школској години 1  
септембар 2 Правилник о понашању ученика 1 

3 Договор о уређењу и чувању учионица 1 

4 Избор председника ОЗ 1 

5 Како до личне карте? 1  
октобар 6 Како реагујемо на насиље? 1 

7 Писана и неписана правила 1 

8 Реституција,надокнада штете 1 

9 Упознајмо свој град 1  
новембар 10 Како учимо 1 

11 Дечја права 1 

12 Понашање у саобраћају 1 

13 Шта је насилништво? 1  
децембар 14 Како се заштитити од насиља 1 

15 Важност тачности 1 

16 Анализа успеха ОЗ 1 

17 Размишљамо о родитељима 1 јануар 

18 Размишљамо о наставницима 1 

19 Како се пише ЦВ 1  
фебруар 20 Наша топ листа:најбољих поступака,музике,филмова,доброг провода 1 

21 Споменар-бирамо амблем одељења 1 

22 Лична хигијена 1 

23 Прикладно облачење у различитим ситуацијама 1  
март 24 Хигијена простора у коме живимо и радимо 1 

25 Значај правилне исхране 1 

26 Конфликти и шта са њима 1 

27 Квиз 1  
април 28 Упознавање са радом стручне службе 1 

29 Пунолетство и зрелост 1 

30 Психоактивне супстанце-алкохол 1 

31 Психоактивне супстанце-дрога 1  
мај 32 Трговина људима 1 

33 Сексуална едукација 1 

34 Анализа успеха и дисциплине 1 
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ОБАВЕЗНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА  
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 
 

TEME ЦИЉ 
оријентациони број 

часова 
ВРЕМЕ 

Усмено изражавање 

Развијање језичких и комуникацијских 
способности 

-Свест о важности коректног и лепог  говора у 
усменој и писаној форни 

-Појачавање могућности разумевања 
значења и изражавања смисленим реченицам 

-Проширење речника новим појмовима 
 

-Овладавање језичким средствима потребним за 
успешно изражавање у појединим облицима 

писмене комуникације 
-Практично усвајање и богаћење језика помоћу 

одговарајућих језичких вежби 
 

-Усвајање културе писаног изражавања по 
нормамаи стандардима  српског књижевног 

језика 
-Практична примена стечених знања из језика и 

правописа 
-оспособљавање ученика да у писаном саставу 

право писна вежбања стављају у службу 
практичних писаних остварења 

-Способност уочавања и кориговања грешке у 
тексту 

15 

 
Септембар   Октобар     

Новембар   Децембар    
Фебруар            Март                     
Мај                      Јуни 

 
Септембар    Октобар      

Новембар 
Децембар              

Јануар          Фебруар 
 
 
 

Јануар 
Март 
Јуни 

 

Писмено изражавање 13 

Језик и правопис 9 

Укупно 35 

35 Како ћемо провести распуст? 1 јун 
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САДРЖАЈИ 

 
ИСХОДИ 

МЕТОДЕ/ 
АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 
ЧАСОВА 

 
ВРЕМЕ 

 

 
Усмено изражавање 

 
 

 
Изражавање сопствених 

размишљања и критичког 
односа. Коришћење усвојених 

појмова о језику на адекватнији 
начин. Појачавање 

информативности. Отклањање 
сувишних речи и неприкладних 

израза у речнику. 
 

-Усмено излагање 
(монолог, дијалог) 

-Разговор 
-Говорне вежбе 

 

 

 
 

-Редовност похађања 
наставе 

-Заинтересованост 
-Активно укључивање 

у процес наставе 
Постигнуће 

-Посматрање 
-Разговор 

-Задовољство ученика 
на часу 

 
 

15 

Септембар 
Октобар 

Новембар 
Децембар 
Фебруар 

Март      Мај       
Јуни 

 
 

Писмено изражавање 
 

 
 

Свест о важности лепог и 
коректног говора у писаној 

форми. Успешна примена знања 
из језика и правописа.  Исправно 
коришћење усвојених термина. 

Схватање функције језика. 
Појачавање информативности. 

Посматрање и опште 
одређивање ситуације из 

различитих углова. 

-Рад на тексту 
-Писани радови ученика 

-Писане вежбе 

Читанка, свеска, 
наставни листићи, 

речник 
непознатих речи, 

енциклопедиј- 
ски речник, панои 

13 

СептембарО
ктобар 

Новембар 
Децембар 

Језик и правопис 

Ученици ће научити да практично 
примене стечена знања из језика 

и правописа. Научиће да уоче 
грешке у тексту и да их отклоне 

Усмено излагање 
(монолог, дијалог) 

-разговор 
-Писане вежбе 
-Говорне вежбе 

Свеска, наставни 
листићи, 

илустрације, 
цртежи, панои 

9 
Јануар Март    

Јуни 
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ДОПУНСКА НАСТАВА 
 

МАТЕМАТИКА 
 

 

TEME ЦИЉ 
оријентациони број 

часова 
ВРЕМЕ 

 1.Основне рачунске операције 
у      скуповима N,N0,Z,Q и R 

  
Циљ је да ученици усвоје елементарна 
математичка знања која су потребна за 
схватање појава и зависности у животу и 
друштву.Да оспособи ученике за примену 
усвојених математичких знања у решаванју 
разноврсних задатака из животне праксе.Да 
допринесе развијању способности 
посматрања и логичког мишљења.Да 
оспособи ученика за успешно 
настављање,утврђивање,проширивање и 
продубљивање математичких знања стечених 
у основној школи. 

 35 

Септембар 
Октобар 

Новембар 
Децембар 

Јануар 
Фебруар 

Март 
Април 

Мај 
Јун 

  

                    Укупно: 35 
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САДРЖАЈИ 

 
ИСХОДИ МЕТОДЕ/ 

АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 
ЧАСОВА 

 
ВРЕМЕ 

 

  
1.Основне 
рачунске    операције 
у    скуповима N,N0,Z,Q    и 
R 
 
 

   Схвата појам цифре зна да их 
прочита и напише 

 Зна да употреби и користи 
појам бројевна права 

 Разликује и може да примени 
својства рачунских операција 
комутативност,асоцијативност 
и дистрибутивност 

 Може да одреди вредност х у 
једначинама и неједначинама 

 Схвата појам разломка 

 Зна да у виду разломка 
представи делове целине  

 Зна да обави задате рачунске 
операције са разломцима  

 Схвата појам децимални број и 
решава задатке са основним 
рачунским операцијама  

 Зна да одреди НЗД и НЗС  

 Зна таблицу множења 

   Разговор, 
усмено излагање, 

демонстрација, 
илустрација/слуш

а, 
учествује у 
разговору, 

пише,црта,решава 
задатке 

  Наставни 
листићи,таблица 
множења 

   Посматрање, 
испитивање, 
тестирање, 
продукти ученичких 
активности, 
разговор са  
ученицима, 
самооцењивање,дом
аћи задаци 

35  

  Септембар 
Октобар 

Новембар 
Децембар 

Јануар 
Фебруар 

Март 
Април 

Мај 
Јун 
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СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 
ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

 
 

 

TEME ЦИЉ 
оријентациони број 

часова 
ВРЕМЕ 

Основни појмови из позоришне 
уметности 

 Стицање основних знања о позоришној 
уметности 

 Развијање љубави према позоришту  и 
глуми 

 Развијање сензибилитета за доживљај    
 Вежбање лепог говора 
 Вежбање акцента и паузе 
 Обележавање празника Нове године 
 Вежбе ритма, темпа, покрета и гестова 
 Вежбе изражајног казивања 
 Обележавање празника Светог Саве 
 Прослава Дана школе 
   

   

5 

Септембар, Октобар, 
Новембар, 
Децембар 

Јануар 
Фебруар 

Март 
Април 

Мај 

Вежбе изражајног казивања 13 

Припрема за новогодишњу приредбу  5 

Припрема за светосавску приредбу  6 

Припрема за приредбу поводом дана 
школе 

 
6 

Укупно:  35 
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САДРЖАЈИ 

 
ИСХОДИ 

МЕТОДЕ/ 
АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 
ЧАСОВА 

 
ВРЕМЕ 

 

 
Основни појмови из 

позоришне уметности 
 
 

 Развијање способности за 
читање, рецитовање и говор. 

  Усмено излагање, рад 
на тексту, говорне 
вежбе. Монолошко- 
дијалошка, 
илустративна. 

 Аудио-визуелна, 
часопис, уџбеник 

Редовност у похађању 
наставе. 

Заинтересованост. 
Активно укључивање 

у процес наставе. 
Посматрање. 
Постигнуће. 

Разговор. 
Задовољство ученика 

на часу. 

5 Септембар 

 
 

Вежбе изражајног 
казивања 

 

 Развијање смисла за драмски 
израз. 

  Усмено излагање, рад 
на тексту, говорне 
вежбе. Монолошко- 
дијалошка, 
илустративна. 

 Аудио-визуелна, 
часопис, уџбеник 

13 

Септембар 
Октобар, 

Новембар, 
Фебруар, 

Март, Април 

 
Припрема за новогодишњу 

приредбу 
 

Обележавање празника Нове 
године 
 Вежбе ритма, темпа, покрета и 
гестова. 
 

  Усмено излагање, рад 
на тексту, говорне 
вежбе. Монолошко- 
дијалошка, 
илустративна. 

 Аудио-визуелна, 
часопис, уџбеник 

5 
Новембар 
Децембар 

 

 
Припрема за светосавску 

приредбу 
 

 Припремање и извођење 
програма за школске и месне 
свечаности. 

  Усмено излагање, рад 
на тексту, говорне 
вежбе. Монолошко- 
дијалошка, 
илустративна. 

 Аудио-визуелна, 
часопис, уџбеник 

6 
Децембар 

Јануар 

 
Припрема за приредбу 
поводом Дана школе 

 

 Упознавање и анализирање 
позоришних представа 
аматерских и професионалних 
позоришта. 

  Усмено излагање, рад 
на тексту, говорне 
вежбе. Монолошко- 
дијалошка, 
илустративна. 

 Аудио-визуелна, 
часопис, уџбеник 

6 
Април 

Мај 
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СПОРСТКА СЕКЦИЈА 
 

 

 
TEME 

 
ЦИЉ 

оријентациони број 
часова 

 
ВРЕМЕ 

 

 
1. ЗНАЧАЈ И УЛОГА СПОРТА У ЖИВОТУ И 

РАДУ 
 
 
 

 Формирање позитивног односа 
ученика према физичкој култури и 
стварање навике за свакодневним 
физичким активностима 

 Развој моторичких способности  

 Савладавање, усавршавање и 
развијање индивидуалних 
потенцијала ученика за технику и 
тактику изабраног спорта у односу на 
способности, могућности и 
интересовања ученика 

 Продубљивање знања о изабраном 
спорту 

 Учешће на одређеном нивоу 
такмичења у изабраном спорту 

 Развијање колективног и 
такмичарског духа. 

 Задовољавање основних потреба за 
игром и кретањем. 

 Систематско обликовање тела и 
покрета и подстицање правилног 
држања тела 

 

1 

 
Септембар 

 
 

Октобар 
 
 

Новембар 
 
 

Децембар 
 
 

Јануар 
 
 

Фебруар 
 
 

Март 
 
 

Април 
 
 

Мај 

 
2. СЕКЦИЈА ПО ИЗБОРУ УЧЕНИКА : СПОРТ 
                A) КОШАРКА (м. и ж.) 
                Б) СТОНИ ТЕНИС (м. и ж.) 
                Ц) ОДБОЈКА (микс - м. и ж.) 
                Д) МАЛИ ФУДБАЛ (м.) 
 
 
 
 
 

 
 

34 
 
 

      
 
 
 
 
 

Укупно : 35 
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Јуни 
 

 
САДРЖАЈИ 

 
ИСХОДИ 

МЕТОДЕ/ 
АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА  
СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД  
ЧАСОВА 

 
ВРЕМЕ 

 

 
1.ЗНАЧАЈ СПОРТА 

 Упознавање 
ученика са 
радом секције 

 

 

 Боља информисаност ученика 
о изабраном спорту и 
садржајима часова секције 

 

 Усмено излагање 

 Разговор 

 
 
 

/ 

 Посматрање 

 Подстицање 

 Извештавање 
о 
напредовању 
и развојним 
потребама 
ученика 

 Похвала 

 
 
 

1 

 
Септембар 
( недеља 1. ) 

 
2. 
СЕКЦИЈА: 
А)КОШАРКА 
 
 
 

 

 Усавршавање елемената 
технике и тактике кошарке 

 Примена усвојених елемената 
у игри 

 Продубљивање знања о 
изабраном спорту 

 Савладавање и познавање 
правила кошаркашке игре  

 Учешће на одређеном нивоу 
такмичења у кошарци 

 

 Усмено излагање 

 Демонстрација 
радних операција 

 Практичне 
активности 
(практични 
радови) 

 

 

 Кошеви 

 Лопте и други 
реквизити 

 

 

 Посматрање 

 Подстицање 

 Извештавање 
о 
напредовању 
и развојним 
потребама 
ученика 

 Похвала 
 

 
 
 
 

34 

 
Септ.-Јуни 
( недеље 
   2. - 35.) 
 
 

 
2. 
СЕКЦИЈА: 
Б)СТОНИ ТЕНИС 
 
 
 

 

 Усавршавање елемената 
технике и тактике стоног 
тениса 

 Примена усвојених елемената 
у игри 

 Продубљивање знања о 
изабраном спорту 

 Савладавање и познавање 
правила стонотениске игре  

 Учешће на одређеном нивоу 
такмичења у стоном тенису 

 

 Усмено излагање 

 Демонстрација 
радних операција 

 Практичне 
активности 
(практични 
радови) 

 

 

 Сто за стони 
тенис 

 Мрежица за 
стони тенис 

 Рекети и 
лоптице за 
стони тенис 

 

 

 Посматрање 

 Подстицање 

 Извештавање 
о 
напредовању 
и развојним 
потребама 
ученика 

 Похвала 

 
 
 
 

34 

 
Септ.-Јуни 
( недеље 
   2. - 35.) 
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САДРЖАЈИ 

 
ИСХОДИ 

МЕТОДЕ/ 
АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА  
СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД  
ЧАСОВА 

 
ВРЕМЕ 

 

 
2. 
СЕКЦИЈА: 
Ц)ОДБОЈКА 
 

 

 Усавршавање елемената 
технике и тактике одбојке 

 Примена усвојених елемената у 
игри 

 Продубљивање знања о 
изабраном спорту 

 Савладавање и познавање 
правила одбојкашке игре  

 Учешће на одређеном нивоу 
такмичења у одбојци 

 

 

 Усмено излагање 

 Демонстрација 
радних операција 

 Практичне 
активности 
(практични радови) 

 

 Мрежа за 
одбојку 

 Лопте 

 

 Посматрање 

 Подстицање 

 Извештавање о 
напредовању и 
развојним 
потребама 
ученика 

 Похвала 
 

 
 
 
 

34 

 
Септ.-Јуни 
( недеље 
   2. - 35.) 
 

 
2. 
СЕКЦИЈА: 
Д)МАЛИ ФУДБАЛ 
 
 

 

 Усавршавање елемената 
технике и тактике малог 
фудбала  

 Примена усвојених елемената у 
игри 

 Продубљивање знања о 
изабраном спорту 

 Савладавање и познавање 
правила малог фудбала  

 Учешће на одређеном нивоу 
такмичења у малом фудбалу 

 

 

 Усмено излагање 

 Демонстрација 
радних операција 

 Практичне 
активности 
(практични радови) 

 

 Голови 

 Лопте и други 
реквизити 

 

 

 Посматрање 

 Подстицање 

 Извештавање о 
напредовању и 
развојним 
потребама 
ученика 

 Похвала 
 

 
 
 
 

34 

 
Септ.-Јуни 
( недеље 
   2. - 35.) 
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ПРОГРАМ СТИМУЛАТИВНИХ ВЕЖБИ  

КОРЕКТИВНИ РАД 

                                             
 

TEME ЦИЉ 
оријентациони број 

часова 
ВРЕМЕ 

1.Откривање и процена 

 
Олакшати пут ка зрелости. 
 
Успостављање равнотеже између властитих 
потреба и захтева средине. 
 
Боље разумевање и прихватање себе и других. 
 
Да допринесу отклањању или ублажавању 
специфичних тешкоћа или поремећаја у једној 
или више области сензомоторног и 
психофизичког понашања ученика и омогуће 
им даље успешније учење и развој. 
 
Подсицање раста и развоја зреле личности. 
 
Стварање заједништва, саживота и наглашеног 
васпитања за одговорност. 

5  

       Септембар 
Октобар 

Новембар 
Децембар 

Јануар 
Фебруар 

Март 
Април 

Мај 
Јун  

2. Перцепција самога себе  17 

 3. Социјална перцепција  14 

 4. Психомотрне вежбе  20 

 5. Интеракцијска игра  6 

 6. Школа без насиља  8 

                    Укупно:  70 



Школски програм за ПРВИ разред  средњег образовања и васпитања  

 

128 

 

         
 
 
 

 
САДРЖАЈИ 

 
ИСХОДИ 

МЕТОДЕ/ 
АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ПРАЋЕЊЕ И 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

ФОНД 
ЧАСОВА 

 
ВРЕМЕ 

 

1.Откривање и процена 

 Упознавање себе и својих 
особина. Осећај властите 
вредности. 

Дијалошко-монолошка 
Илустративна 
Рад са текстом 

Непосредна 
стварност 

Аудио-визуелна 

Редовност у 
похађању наставе 
Заинтересованост 
Активно укључивање 
у процес наставе 
Постигнуће 
Посматрање 
Разговор 

Задовољство ученика 
на часу 

5   IX 

2. Перцепција самога себе 

Побољшање школског успеха 
ученика,стимулисање позитивних 
аспеката самосвести. Развој 
самопоуздања. 

Дијалошко-монолошка 
Демонстративна 

Непосредна 
стварност 
Аудио-визуелна 

 17 

 IX, X, XI 
I, II, III, 
IV, V, VI 
 

 3. Социјална перцепција 
 Развој социјалне перцепције. 
Превладавање типичних 
проблема у социјалном развоју. 

Дијалошко-монолошка 
Демонстративна 

Непосредна 
стварност 
Аудио-визуелна 

 14 
 X, XI, XII 
I, III,VI 
 

 4. Психомотрне вежбе 

Постизање субјективног 
задовољства и релаксације. 
Допринос  развоју и богаћењу 
сензомоторног и психомоторног 
искуства,способност опажања и 
бољем сналажењу ученика у 
његовој средини. Припремање 
ученика и олакшавање њиховог 
учења и допринос постизању 
успеха у школи.     

Дијалошко-монолошка 
Демонстративна 

Непосредна 
стварност 
Аудио-визуелна 

 20 
 X, XI, XII 
I, II, III, 
IV, V, VI 

5. Интеракцијска игра 

 Идентификација вредносних 
ставова младих. Вежбе 
емоционалне стабилности, 
емоционалне самоконтроле. 

Дијалошко-монолошка 
Демонстративна 

Непосредна 
стварност 
Аудио-визуелна 

 

 6 
 X, XII, 
 I, II 

 6. Школа без насиља 

 Разумевање и поштовање 
различитости других, 
толеранција.Упознавање технике 
абреаговања.  

Дијалошко-монолошка 
Демонстративна 

Непосредна 
стварност 
Аудио-визуелна 

 

 8 
 IX, III,  
V, VI 
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Школски одбор  је 25.06.2018. године донео   
 
 

Школски програм за ПРВИ разред  средњег образовања и васпитања  
Основне и средње школе „9.мај“, Зрењанин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председник  Школског одбора 
Јелена Срданов 
 
____________________________ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                    Директорка  школе 
                                                                                                                                                                                                                                                   Снежана Вукић 

 
________________________ 

 
 
 

 
 

 


