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1.ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА
Полазне основе за израду Школског програма су ЗОСОиВ, Закон о средњој школи, Правилник о наставном плану и програму, Правилник о
ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава:
1. Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама Сл гласник-Пр.гл.
бр.6/90 и пр.гл. бр.4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02,6/03, 5/03, 10/03, 3/05, 11/04, 2/05, 6/05, 9/05, 6/06, 12/06, 8/08.
2. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања и васпитања у трогодишњем и четворогодишњем трајању за област
Трговина, угоститељство и туризам Пр. гл. бр.15/93, 20/93, 6/95, 7/96, 11/02, 11/04 и 11/06.
3. Правилник о натсвном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем трајању за област Трговина Пр. гл. бр.17/93, 11/02,
2/02, 8/2009.
4. Правилник о натсвном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем трајању за групу Угоститељство и туризам Пр.гл.
17/93, 7/96, 11/02, 2/02, 11/06, 11/07.
5. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада трговина,
угоститељство и туризам, Пр. гл. бр. 11/2006.
6. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи у
подручју рада трговина, угоститељство и туризам, Пр. гл. бр. 11/2006, 8/2009.
7. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил туристички техничар – оглед 11/07, 3/2010.
8. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и
васпитања за стручне предмете за образовне профиле III и IV степена стручне спреме у стручним школама за подручје рада економија,
право и администрација 9/91, 2/98.
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9. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и
васпитања за стручне предмете за образовне профиле III и IV степена стручне спреме у стручним школама за подручје рада трговина,
угоститељство и туризам 9/91.
10. Правилник о плану и програму образовања и васпитања за гимназију ("Службени гласник СР Србије - Просветни гласник", број 5/90 и
"Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 3/91, 3/92 и 17/93

2. ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Школским програмом ближе се одређује начин на који школа образује и васпитава ученике за даље образовање и запошљавање.
Обухвата све садржаје, процесе и активности усмерених на остваривање принципа, циљева и стандарда постигнућа, и задовољење
општих и специфичних образовних интереса и потреба ученика родитеља односно старатеља и локалне самоуправе.

3. ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОЈЕ ШКОЛА ОСТВАРУЈЕ И ЈЕЗИК НА КОМЕ СЕ ОСТВАРУЈЕ
ПРОГРАМ
Средња школа у Великом Градишту остварује следеће програме образовања и васпитања:
- Гимназија-општи смер
- Туристички техничар
- Конобар
- Кувар
- Посластичар
- Трговац
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Сви ови програми се остварују на српском језику.

4. ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ
1. Назив квалификације: Туристички техничар
2. Сектор - подручје рада: Туризам
3. Ниво квалификације: IV
4. Сврха квалификације: припрема, израда, пласирање и продаја туристичких услуга у агенцији и саобраћајно-туристичким
предузећима, обављање рецепцијских послова у хотелу, као и организовање скупова и пратећих услуга у хотелу или преко
агенције.
5. Начин стицања квалификације:
Квалификација се стиче након успешно завршеног процеса средњег стручног образовања.
6. Трајање:
Програм средњeг стручног образовања за стицање квалификације траје четири године.
7. Начин провере:
Достигнутост исхода програма средњег стручног образовања се проверава на матурском испиту који спроводи средња школа.
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8. Заснованост квалификације:
Квалификација се заснива на опису рада, циљевима стручног образовања и исходима стручног образовања.
Опис рада
Дужности - стручне компетенције:
- Припрема туристичких услуга;
- Израда туристичких услуга;
- Пласирање туристичких услуга;
- Продаја туристичких услуга;
- Праћење реализације туристичких услуга;
- Обављање рецепцијских послова у хотелу;
- Организовање скупова и пратећих услуга у хотелу или преко агенције.
Дужности - стручне
компетенције
Припрема туристичких услуга

Израда туристичких услуга

Пласирање туристичких услуга

Задаци - jединице компетенцијa
-

Прикупљање информација за одређену туристичку услугу;
Дефинисање свих неопходних чинилаца конкретне туристичке услуге;
Контактирање партнера -добављача ради прикупљања понуде;
Припрема неопходних информација за потписивање уговора;
Израда предрезервација.
Састављање програма туристичке услуге (путовања);
Дефинисање списка услуга за калкулацију;
Израда предлога калкулације;
Учествовање у формирању коначног програма и/или понуде;
Примање и преношење информација у оквиру служби,
Вршење корекције понуде на основу конкретног захтева;
Пружање додатних информација о свим услугама;
Достављање понуде потенцијалним купцима (клијентима);
Контактирање потенцијалних клијената (корисника услуге);
Рекламирање својих услуга у непосредном контакту са клијентом;
Рекламирање саобраћајних услуга у непосредном контакту са клијентом.
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Дужности - стручне
компетенције
Продаја туристичких услуга

Праћење реализације
туристичких услуга

Обављање рецепцијских послова
у хотелу

Организовање скупова и
пратећих услуга у хотелу или
преко агенције

Задаци - jединице компетенцијa
-

Обављање непосредне продаје туристичких услуга;
Израда и испостављање предрачуна;
Евидентирање продаја туристичких услуга;
Евидентирање и продаја саобраћајних услуга;
Евидентирање уплата продатих туристичких услуга (користећи софтвер);
Израда и издавање ваучера и остале пратеће документације (користећи софтвер);
Вршење резервација услуга;
Израда дневних и сменских извештаја и извештаја за рачуноводство.
Дефинисање коначне листе корисника услуга;
Израда коначне резервације и прослеђивање извршиоцима услуга;
Праћење квалитета извршене услуге;
Организовање измене у новонасталим ситуацијама;
Анкетирање корисника услуга (прикупља утисака корисника по реализацији).
Пријем гостију;
Одјава гостију;
Вођење евиденције - књиге гостију.
Пружање информација о понуди ванпансионских услуга;
Пружање разних обавештења гостима;
Издавање хотелског рачуна;
Обављање унутрашње и спољне комуникације.
Израда позивница;
Регистрација учесника;
Спровођење протокола скупа;
Промоција скупова;
Организовање пратећих приредби скупова;
Организовање слободног времена учесника скупа.

Екстремни услови под којима се обављају дужности: нема.
Изложеност ризицима при обављању дужности: нема.
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Циљеви стручног образовања
Циљ стручног образовања за квалификацију ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР је оспособљавање лица за припрему, израду, пласирање и продају
туристичких услуга у агенцији и саобраћајно-туристичким предузећима, обављање рецепцијских послова у хотелу, као и за организовање скупова
и пратећих услуга у хотелу или преко агенције.
Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој
каријере, унапређивања запошљивости, усмерава да лица буду оспособљавана за:
- примену теоријских знања у практичном контексту;
- примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
- примену мера заштите животне средине у процесу рада;
- употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу;
- преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
- препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу.
Б: Листа изборних предмета према програму образовног профила
Рб

Листа изборних предмета

I

РАЗРЕД
II
III

IV

Стручни предмети*
1.

Здравствена култура

2.

Географија културе

3.

Пословна информатика у туризму *

4.

Туристичке дестинације света

2

5.

Смештај у сеоском туристичком домаћинству

2

6.

Исхрана

7.

Барско пословање*

8.

Посебни облици туризма

9.

Право у туризму

2
2
2

2

2
2
2
2

Општеобразовни предмети
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1.

Страни језик III**

2.

2

2

2

Историја (одабране теме)***

2

2

3.

Филозофија***

2

2

4.

Ликовна култура

1

5.

Екологија и заштита животне средине

1
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Стручне компетенције
припрема туристичке
услуге

Знања

Вештине
По завршеном програму образовања, лице ће бити у стању да:
- препознаје законске прописе у туризму и у
- прикупља информација за одређену туристичку
угоститељству;
услугу;
- изабере одговарајућу документацију за
- користи вокабулар једног страног језика
реализацију одређене туристичке услуге;
неопходан за комуникацијску ситуацију у туризму;
- објасни начине и поступке креирања
- контактира партнера-добављача ради прикупљања
туристичке услуге.
понуде;
- израђује предрезервацију.

израђује туристичке
услуге

- опише начин и поступке припреме уговора
које ће склапати са партнерима у окружењу;
- наведе и објасни фазе израде програма
туристичке услуге (путовања);
- наведе карактеристике познатих
туристичких дестинација код нас и у свету;
- наведе услуге за калкулацију.

- припрема неопходне информације за потписивање
уговора;
- саставља програм туристичке услуге (путовања);
- формира коначан програма и/или понуду;
- израђује предлог калкулације;
- прима и преноси информације у оквиру служби.

пласира туристичке услуге

- наводи елементе понуде туристичке услуге;
- наведе и објасни фазе рекламирања
туристичке услуге;
- наведе и објасни фазе рекламирања
саобраћајних услуга.

- врши корекцију понуде на основу конкретног
захтева;
- пружа додатне информације о свим услугама;
- доставља понуде потенцијалним купцима
(клијентима);
- контактира потенцијалне клијенте (кориснике
услуге);
- рекламира своје услуге у непосредном контакту са
клијентом;
- рекламира саобраћајне услуга у непосредном
контакту са клијентом.

продаје туристичке услуге

- објасни фазе припреме извођења
туристичког путовања;
- наводи елементе за израду дневних и
сменских извештаја и извештаја за
рачуноводство.

-

Способности и ставови
- савесно, одговорно, уредно и
прецизно обавља поверене послове;
- ефикасно планира и организује време;
- испољи позитиван однос према
значају спровођења прописа и
важећих стандарда у туристичкој
делатности;
- испољи позитиван однос према
функционалности и техничкој
исправности уређаја које користи при
обављању посла;
- испољи толерантност, љубазност,
комуникативност и флексибилност у
односу према сарадницима и
клијентима;
- ради у тиму;
- буде оријентисан према клијенту;
- буде прилагодљив на промене у раду
и да решава проблеме у раду;
- испољи аналитичност,
самокритичност и објективност при
обављању посла;
- испољи позитиван однос према
професионално-етичким нормама и
вредностима.

обавља продају туристичких услуга;
израђује и испоставља предрачун;
евидентира продају туристичких услуга;
евидентира продају саобраћајне услуге;
евидентира уплату продатих туристичких услуга
(користећи софтвер);
- израђује и издаје ваучере и осталу пратећу
документацију (користећи софтвер);
- врши резервацију услуга;
- израђује дневне и сменске извештаје и извештаја
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за рачуноводство.
прати реализацију
туристичких услуга

- опише начин и поступке израде коначне
резервације;
- дефинише коначне листе корисника услуга.

- израђује коначне резервације и прослеђује
извршиоцима услуга;
- прати квалитет извршене услуге;
- организује измене у новонасталим ситуацијама;
- анкетира корисника услуга (прикупља утиске
корисника по реализацији).

обавља рецепцијске
послове у хотелу

- објасни организацију рада рецепцијске
службе;
- објасни начине и поступке пријема гостију;
- објасни начине и поступке одјаве гостију;
- наводи елементе за вођење евиденције књиге гостију;
- опише начин и поступке за пружање
информација о понуди ванпансионских
услуга;
- опише начин и поступке пружање разних
обавештења гостима;
- објасни начине и поступке издавања
хотелског рачуна;
- објасни начине и поступке обављања
унутрашње и спољне комуникације.

- услужи госте у хотелу;
- комуницира са гостима и клијентима на страним
језицима;
- прима госте у хотел;
- одјављује госте;
- води евиденцију - књиге гостију;
- пружа информација о понуди ванпансионских
услуга;
- пружа разна обавештења гостима;
- издаје хотелски рачун;
- обавља унутрашње и спољне комуникације.

организује скупове и
пратеће услуге у хотелу
или преко агенције

- опише начин и поступке за реализацију
хотелских послова везаних за организовање
скупова;
- наводи елементе за израду позивница;
- наведе и објасни поступке регистрације
учесника скупова;
- наведе и објасни фазе протокола скупа;
- опише начин и поступке за промоцију
скупова;
- дефинише пратеће приредбе скупова;
- опише начин и поступке за пружање
информација о понуди за слободно време
учесника скупа.

- обавља хотелске послове везане за организовање
скупова;
- израђује позивнице;
- обавља регистрацију учесника;
- организује реализацију протокола скупа;
- врши промоцију скупова;
- организује пратеће приредбе скупова;
- организује слободно време учесника скупа.
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А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ
ПРЕДМЕТИ

I РАЗРЕД
недељно
Годишње

II РАЗРЕД
недељно
годишње

Т В ПН Т

Т В ПН Т

В ПН Б

В

ПН

III РАЗРЕД
недељно
годишње
Б

Т В ПН Т

В ПН Б

IV РАЗРЕД
недељно
годишње
Т В ПН

Т

В

ПН

УКУПНО
годишње
Б

Т

В

18 2

594 66

13

416

9

279

12

360

1649 66

5. Математика

3
3
2
2
2
2

99
99
66
66
66
66

3
3
2
2
2
2

96
96
64
64
64
64

3
3
2
2
2
2

93
93
62
62
62
62

3
3
2
2
2
2

90
90
60
60
60
60

378
378
252
252
252
252

6. Рачунарство и информатика
7. Историја

2

2

64

1. Српски језик и књижевност
1.1 ____________језик и књижевност*
2. Српски као нематерњи језик*
3. Страни језик
4. Физичко васпитање

2

66
66

8. Музичка култура
9. Физика
10. Географија
11. Хемија
12. Биологија

2
1
2
2

66
33
66
66

7 4
3
2
2
4

231 132
99
66
66
132

2

64

13. Социологија са правима грађана

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
1. Страни језик II
2. Основи туризма и угоститељства
3. Основи економије
4. Агенцијско и хотелијерско пословање
Економика и организација туристичких
5.
предузећа
6. Пословна кореспонденцијa
7. Туристичка географија
8. Психологија у туризму
9. Финансијско пословање
10. Маркетинг у туризму и угоститељству
11. Историја уметности

130
30
66
97
66
66
2
60
60
180 5 6 6 150 180 180 120 975
3
90
378
66
66
120
4 6
120 180 120
1

120 5 5 6 160 160 192 150 14 6
3
96
3

90

5 6
2

160 192 120

434 186
93

4

124

30

64

ПН

Б

Σ

1715

378
378
252
252
252
252
66
66
130
30
66
97
66
66
60
658 372 570 2575
378
66
66
536 372 450 1358

64
2
2
2
2
2
3

62
62
62
62
62
93

64
62

2

60

62
122
62
62
62
93

122
62
62
62
93
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12. Предузетништво
13. Професионална пракса
Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

1. Грађанско васпитање / Верска настава
Изборни предмет према програму
2.
образовног профила
Укупно А1+A2+Б
Укупно А1+A2+Б

2
3
1

96
32

3
1

93
31

3
1

90
30

312
126

60
120 120
312
126

2

64

2

62

2

60

186

186

30
1
1

26 6
32

33
33

60

30

60

60

858 198
120 21 5 6 672 160 192 150 26 6
1176
32
1174
32

806 186
180 20 6 6 600 180 180 120 2936 724 372 570 4602
1172
32
1080
4602

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

Напомена: * Програм изборног предмета реализује се путем вежби
**Страни језик III ученик може изабрати само у II разреду и изучавати га једну, две или три године
***Ученик изборни предмет бира једном у току школовања

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године
I РАЗРЕД
часова

II РАЗРЕД
часова

III РАЗРЕД
часова

IV РАЗРЕД
часова

УКУПНО
часова

Час одељенског
старешине
Додатни рад *

66

64

62

60

252

до 30

до 30

до 30

до 30

до 120

Допунски рад *

до 30

до 30

до 30

до 30

до 120

Припремни рад *

до 30

до 30

до 30

до 30

до 120

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада
Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима
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Екскурзија

I РАЗРЕД
часова

II РАЗРЕД
часова

III РАЗРЕД
часова

IV РАЗРЕД
часова

до 3 дана

до 5 дана

до 5 наставних дана

до 5 наставних дана

Језик другог народа или националне мањине са
елементима националне културе

2 часа недељно

Трећи страни језик

2 часа недељно

Други предмети *

1-2 часа недељно

Стваралачке и слободне активности ученика (хор,
секције и друго)
Друштвене активности – ученички парламент,
ученичке задруге

30-60 часова годишње
15-30 часова годишње

Културна и јавна делатност школе

2 радна дана

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

Остваривање школског програма по недељама
I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

IV РАЗРЕД

Разредно-часовна настава

33

32

31

30

Менторски рад (настава у блоку, пракса)

4

5

6

4

Обавезне ваннаставне активности

2

2

2

2

Матурски испит
Укупно радних недеља

3
39

39

39

39
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Подела одељења у групе
Разред

годишњи фонд часова

I

II

III

IV

предмет / модул

Вежбе

практична настава

настава у блоку

професионална
пракса

број ученика у
групи -до

Рачунарство и информатика

66

15

Појмовно одређење туристичке агенције
Организовање услуга превоза
Појмовне основе хотелијерства
Пласирање локалне туристичке понуде
Професионална пракса
Пословна комуникација
Хотелијерско пословање
Професионална пракса
Организовање скупова и пратећих услуга
Пословна коресподенција
Професионална пракса
Формирање и пласман туристичког путовања
Реализација и обрачун туристичког путовања
Предузетништво

20
90
12
100

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

30
60
100

72
120

120
30

124
62

120
60

80
40
60

120
60

60
60
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4.1.Образовни профил туристички техничар – први разред

Према наставном плану и програму за образовни профил туристички техничар првог разреда настава се одвија на следећи начин:
А: Обавезни општеобразовни предмети

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова

Туристички техничар
Српски језик и књижевност
Први
99
3

Фонд/тип часа

Бр.

1.
2.
3.
4.

Тема/модул/област

Увод у проучавање књижевног
дела
Κњижевност старог века
Средњовековна књижевност
Народна (усмена) књижевност

Циљеви

- Упознавање ученика са
општим појмовима о
уметности и књижевности
- Упознавање ученика са
општим појмовима и делима

Ред
ни
бро
ј
обл
аст
и
1.
2.
3.
4.
5.

бро
ј
час
ова
у
обл
аст
и
12
10
11
11
11

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

/
/
/
/
/

/
1
1
1
1

12
9
10
10
10

/
/
/
/
/

практ.
наст.

практ.
наст.
у блоку

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
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5.
6.
7.
8.
9.

Хуманизам и ренесанса
Барок и класицизам
Лектира
Језик
Култура изражавања

античке, средњовековне,
народне,
ренесансне, барокне и
класицистичке књижевности
- Упознавање ученика са
књижевним делима
обухваћеним програмом
лектире
- Обнављање и проширивање
знања ученика из области
језика ( дијалектологија,
стандардни језик, историја
језика, фонетика, фонологија,
морфофонологија,
морфологија и синтакса)
- Усавршавање различитих
облика писменог и усменог
изражавања

6.
7.
8.

6
3
25

/
/
22

1
/
/

5
3
3

/
/
/

/
/
/

/
/
/

9.

14

6

/

/

8

/

/

Исходи
- Ученик поседује основна знања о
уметности и књижевности
- Ученик поседује основна знања о
књижевно- историјским епохама од старог
века до класицизма и репрезентативним
књижевним делима ових епоха
- Ученик је развио и културу читања и
интерпретативне способности, општу
културу и способност критичког
мишљења
- Ученик је обновио и проширио знања о
језику
- Ученик је усавршио различите облике
усменог и писменог изражавања

Облик рада
- фронтални
- индивидуални
- групни

Методе рада
- монолошка
- дијалошка
- рад на тексту
- писани радови
- илустративна

- 19 -

Наставна средства
- текстови
- слике
- табла и креда
- мултимедијални садржаји

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Корелација са другим
предметом
- ликовна култура
- музичка култура
- историја
- географија
- информатика
- грађанско васпитање
- верска настава

Праћење и оцењивање
- праћење остварености исхода
- оцењивање активности ученика
- оцењивање домаћих радова
- писмени задаци

Туристички техничар
Енглески језик
Први
66
2
Tourism I
Фонд/тип часа

Бр.
1.

Тема/модул/област
 What is tourism?

Циљеви
 Упознати се са основним
појмовима везаним за
туризам
 Усвојити термине везаним
за послове у туризму и
придеве који их описују
 Обновити правила
образовања и коришћења
садашњих времена

број
часова у
области

13

вежбе

5

утврђивање

6+1

писмени
задаци

обрада

1

/

практ.
наст.

/

практ.
наст.
у блоку

/
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 Вежбати разговор о
пословима у туризму и
свакодневним активностима
Исходи

Облик рада

 Ученици су упознати са основном
 Фронтални, у
терминологијом
пару,
индивидуални
 Користе времена и вокабулар у
разаговору о пословима у туризму и
свакодневним активиностима
Корелација са другим
Наставна средства
предметом
 уџбеник, инетрнет извори,
 основе туризма, српски језик,
текстови
рачунарство

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
 септембар
октобар

Праћење и оцењивање
 тест, говорне вежбе, домаћи задаци, усмене
провере

Фонд/тип часа
Бр.
2.

Тема/модул/област
 Transport in tourism

Циљеви
 Представити вокабулар у
вези са врстана превоза
 Усвојити придеве за
описивање превоза
 Обновити правила поређења
придева
 Поредити различите врсте
транспорта

број
часова у
области

11

Исходи
 Ученици су усвојили вокабулар у вези
са врстама транспорта
 Користе придеве да би описали услуге
превоза и упоредили их

вежбе

4

утврђивање

3

Облик рада
 Индивидуални,
фронтални, у
пару, групни

обрада

3

писмени
задаци

1

Методе рада
 комбиноване

практ.
наст.

практ.
наст.
у блоку

-

-

Време
реализације
 октобар,
новембар
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Наставна средства
 уџбеник, брошуре

Корелација са другим
предметом
 агенцијско и хотелијерско
пословање, основе туризма,
географија

Праћење и оцењивање
 писмени задатак, усмене и писмена провера,
говорне вежбе
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Фонд/тип часа
Бр.
3.

Тема/модул/област
 The airline industry

Циљеви
 Представити вокабулар у
вези са авио превозом
 Обновити правила за
образовање питања
 Вежбати коришћење глагола
у конструкцији са
герундијумом

број
часова у
области

8

вежбе

2

Исходи

утврђивање

3+1

2

Облик рада

 Ученици користе вокабулар у вези са
 Фронтални,
авио превозом
индивидуални, у
пару, групни
 Образују питања
 Користе конструкцију и герундијума да
изразе шта воле а шта не.
Корелација са другим
Наставна средства
предметом
 уџбеник, интернет извори
 сви предмети

писмени
задаци

обрада

-

Методе рада
 комбиноване

практ.
наст.

практ.
наст.
у блоку

-

-

Време
реализације
 децембар

Праћење и оцењивање
 говорне вежбе, домаћи задаци, писмена и усмена
провера
Фонд/тип часа

Бр.
4.

Тема/модул/област
 Travel by road and rail

Циљеви
 Обновити вокабулар везан
за железнички и друмски
саобраћај
 Обновити облике за
будућност
 Вежбати фразе које користи
туристички водич
Исходи

број
часова у
области

9

вежбе

3

утврђивање

3+1

Облик рада

писмени
задаци

обрада

2

-

Методе рада

практ.
наст.

практ.
наст.
у блоку

-

-

Време
реализације
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 Ученици користе вокабулар
 Фронтални,
индивидуални, у
 Праве планове и договоре везане за
пару, групни
будуће време
 Креирају туру аутобусом
 Користе изразе и граматику потребну за
аутобуску туру
Корелација са другим
Наставна средства
предметом
 удџбеник, брошуре,
 агенцијско и хотелијерско
интернет извори
пословање, основе туризма,
географија

 комбиноване

 јануар, фебруар

Праћење и оцењивање
 тест, говорна вежба, усмена провера

Фонд/тип часа
Бр.
5.

Тема/модул/област
 World destinations

Циљеви
 Представити вокабулар за
описивање локација и
карактеристика туристичке
дестинације
 Обновити редне и основне
бројеве
 Обновити правила везана за
образовање и употребу
пасива презента

број
часова у
области

7

Исходи
 Ученици образују и користе пасив
презента
 Ученици описују туристичке
дестинације

вежбе

2

утврђивање

2+1

Облик рада
 Индивидуални,
фронтални, у
пару

писмени
задаци

обрада

2

-

Методе рада
 комбиноване

практ.
наст.

практ.
наст.
у блоку

-

-

Време
реализације
 фебруар, март
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Наставна средства
 уџбеник, брошуре

Корелација са другим
предметом
 географија, основе туризма,

Праћење и оцењивање
 говорна вежба, усмена и писмена провера

Фонд/тип часа
Бр.
6.

Тема/модул/област
 Tour operators

Циљеви
 Обновити правила везана за
постављање питања и
предлоге за изражавање
времена
 Представити вокабулар
везан за рад тур оператера
 Креирати пакет аранжман
 Обновити временске изразе
(месеци, дани, датуми , сати)
Исходи





број
часова у
области

14

вежбе

6

утврђивање

4

Облик рада

Ученици креирају пакет аранжман
 Групни, у пару,
индивидуални
Користе питања и временске предлоге
Користе временске изразе
Користе изразе при описивању рада тур
оператера
Корелација са другим
Наставна средства
предметом
 уџбеник
 основе туризма, пласирање
локалне туристичке понуде,
организовање услуга превоза,
географија, историја
уметности

обрада

3

писмени
задаци

1

Методе рада
 комбиноване

практ.
наст.

практ.
наст.
у блоку

-

-

Време
реализације
 март, aприл

Праћење и оцењивање
 писмени задатк, говорна вежба, усмена и писмена
провера
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Фонд/тип часа
Бр.
7.

Тема/модул/област
 Travel agencies

Циљеви
 Представити викабулар
везан за рад туристичких
агенција
 Обновити правила за
постављање питања
 Представити процес продаје

број
часова у
области

7

Исходи

 уџбеник, инетрнет извори

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

3

утврђивање

3

 Фронтални, у
пару
индивидуални

Корелација са другим
предметом
 основе туризма, опхођење са
гостима, пласирање локалне
туристичке понуде

писмени
задаци

обрада

1

Облик рада

 Ученици успешно постављају питања
 Користе вокабулар за продају клијенту
Наставна средства

вежбе

-

Методе рада
 комбиноване

практ.
наст.

практ.
наст.
у блоку

-

-

Време
реализације
 мај, јун

Праћење и оцењивање
 говорна вежба, усмена и писмена провера

Туристички техничар
Физичко васпитање
Први
66
2
/
Фонд/тип часа

Бр.

Тема/модул/област

Циљеви
Редни

број

вежбе

обрада

остали

практ.

практ.
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1.

2.

Атлетика

Спортске игре

Вежбе на тлу и справама
3.

 Унапређивање и очување
здравља;
 Утицај на правилно држање
тела (превенција
постуралних поремећаја);
 Развој и усавршавање
моторичких способности и
теоријских знања
неопходних за самостални
рад на њима;
 Стицање моторичких умења
(вештина) и теоријских
знања неопходних за за
њихово усвајање;
 Мотивација ученика за
бављењем физичким
активностима;
 Формирање позитивних
психосоцијалних образаца
понашања;
 Примена стечених умења,
знања и навика у
свакодневним условима
живота и рада;
 Естетско изражавање
покретом и доживљавање
естетских вредности покрета
и кретања;
 Усвајање етичких вредности
и подстицање вољних
особина ученика ;
 Повезивање моторичких

број
области

часова у
области

1.

16

2.

26

3.

24

типови
часова

наст.

4

12

/

/

8

18

/

/

5

19

/

наст.
у блоку

/
/

/

/
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задатака у целине; Увођење
ученика у организовани
систем припрема за школска
такмичења, игре, сусрете и
манифестације;
 Развијање елемената ритма у
препознавању целина: радодмор; напрезањерелаксација; убрзањеуспоравање;
 Избор спортских грана,
спортско-рекреативних или
других кретних активности
као трајног опредељења за
њихово свакодневно
упражњавање;

Исходи
 Препозна везе између физичке активности и
здравља;
 Објасни карактеристике положаја тела, покрета и
кретања у професији за коју се школује и уочи оне,
које могу имати негативан утицај на његов раст,
развој;
 Одабере и изведе вежбе обликовања и вежбе из
корективне гимнастике, које ће превентивно
утицати на могуће негативне утицаје услед рада у
одабраној професији;
 Именује моторичке способности које треба
развијати, као и основна средства и методе за
њихов развој;
 Примени адекватна средства (изводи вежбе) за

Облик рада

Методе рада

- фронтални

- показивање

- индивидуални

- објашњавање

- групни
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развој и усавршавање моторичких способности из:
вежби обликовања, атлетике, гимнастике, пливања
и спортских игара за развој: снаге, брзине,
издржљивости, гипкости, спретности и окретности;
Кратко опише основне карактеристике и правила
атлетике, гимнастике и спортске гране дисциплина које се уче;
Демонстрира технику дисциплина из атлетике и
гимнастике (вежби на справама и тлу) које поседују
вештину, технику и тактику спортске игре као и
вежбе из осталих програмом предвиђених садржаја
Детаљније опише правила спортске гране за коју
показује посебан интерес - за коју школа има
услове;
Објасни због којих је карактеристика физичког
васпитања важно да активно учествује у процесу
наставе и да самостално спроводи одређен програм
физичке и спортске активности;
Жели да се бави физичким, односно спортским
активностима, пошто сагледава (детектује)
позитивне карактеристике физичке и спортске
активности - њихове позитивне утицаје на здравље,
дружење и добро расположење;
Сагледа негативне утицаје савременог начина
живота (пушење, дрога, насиље, деликвентно
понашање) и буде свестан да је физичким, односно
спортским активностима могуће предупредити
негативне утицаје;
Комуницира путем физичких односно спортских
активности са својим друговима и ужива у
дружењу и контактима;
Доводи у везу свакодневни живот и способност за
учење и практичан рад са физичким односно
спортским активностима и правилном исхраном;
самостално бира физичку, односно спортску
активност и изводи је у окружењу у коме живи
Објасни да покрет и кретање, без обзира на то којој
врсти физичке,односно спортске активности
припада, има своју естетску компоненту (лепота
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извођења, лепота доживљаја);
 Ужива у извођењу покрета и кретања;
 Наводи основне олимпијске принципе и примењује
их на школским спортским такмичењима и у
слободном времену;
 Препозна нетолерантно понашање својих другова и
реагује на њега, шири дух пријатељства, буде
истрајан је у својим активностима.
 Се правилно односи према окружењу у коме вежба,
рекреира се и бави се спортом, што преноси у
свакодневни живот
 Учествује на школском такмичењу и у систему
школских спортских такмичења

Наставна средства
лопте, струњаче, шведски
сандук, козлић, одскочне
даске, греде, кошеви,
мреже за одбојку,
конопци, конопци, разбој,
кугле

Корелација са другим предметом
- Биологија
- Физика
- Хемија
- Ликовна култура

Праћење и оцењивање
Праћење напретка ученика у
физичком васпитању се обавља
сукцесивно у току читаве
школске године, на основу
методологије праћења, мерења и
вредновања ефеката у физичком
васпитању – стандарди за
оцењивање физичких
способности ученика и
постигнућа у спортским играма.
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Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова

Туристички техничар
Математика
Први
66
2

Фонд/тип часа

Бр.

1.

Тема/модул/област

Реални бројеви

2.

Пропорционалност

3.

Рационални алгебарски

Циљеви

 Проширивање знања о
скупу реалних бројева
 Упознавање са појмовима
апсолутна и релативна
грешка
 Проширивање знања о

Ре
дн
и
бр
ој
об
ла
ст
и

број часова у
области

вежбе

остали
типови
часова

практ
.

практ.

наст.

у блоку

4

3

/

/

5

5

/

/

обрада

наст.

/
1.

7

2.

10

/
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изрази
4.
5.

Геометрија
Линеарне једначине и
неједначине
Школски писмени задаци

пропорцијама и
процентном рачуну
 Оспособљавање за
примену пропорција и
процената на решавање
реалних проблеме
 Проширивање знања о
полиномима

/
3.

13

/

4

9

/

4.

14

/

5

9

/

5.

14

/

4

10

/

6.

8

/

/

8

/

/

6.
 Проширивање знања о
геометрији
 Проширивање знања о
линеарној једначини,
нејeднaчини и функцији
 Оспособљавање за анализу
графика функције и његову
примену
 Примена знања о
линеарним једначинама,
системима и неједначинама
на реалне проблеме

/

Исходи
 дефинише појам линеарне једначине
 реши линеарну једначину
 примени линеарну једначину на решавање
проблема
 реши једначину које се своди на линеарну
једначину
 дефинише појам линеарне функције
 прикаже аналитички, табеларно и графички
линеарну функцију
 реши линеарну неједначину и графички прикаже
скуп решења
 реши систем линеарних једначина са две
непознате

Облик рада

/

Методе рада

- фронтални

- монолошка

- индивидуални

- дијалошка

- групни

- самостални рад ученика
- хеуристички
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 разликује основне и изведене геометријске појмове
 разликује међусобни однос углова (суседни,
упоредни, унакрсни, комплементни, суплементни)
 наведе и примени везе између углова са
паралелним (или нормалним крацима)
 наведе и примени релације везане за унутрашње и
спољашње углове троугла
 дефинише појмове симетрала дужи, симетрала
угла, тежишна дуж и средња линија троугла
 конструише симетралу дужи, симетралу угла и
висину троугла
 конструише значајне тачке трогла
 наведе својство тежишта
 наведе и примени основне релације у
једнакокраком, односно једнакостраничном
троуглу
 разликује врсте четвороуглова, наведе и примени
њихове особине на одређивање непознатих
елемената четвороугла
 формулише Талесову теорему и примени је на
поделу дужи на n једнаких делова
 сабира, одузима и множи полиноме
 примени дистрибутивни закон множења према
сабирању и формуле за квадрат бинома и разлику
квадрата, збир и разлику кубова при
трансформацији полинома
 растави полином на чиниоце
 одреди НЗД и НЗС полинома
 трансформише једноставнији рационални
алгебарски израз
 израчуна одређен део неке величине
 одреди непознате чланове просте пропорције
 прошири или скрати размеру и примени је у
решавању проблема поделе
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 препозна директну или обрнуту пропорционалност
две величине , примени je при решавању
једноставних проблема и прикаже графички
 одреди непознату главницу, проценат или
процентни износ
 разликује различите записе бројева из скупова N,
Z, Q, и те бројеве приказује на бројној правој и
пореди их.
 разликује основне подскупове скупа реалних
бројева (N, Z, Q, I) и уочава релације NZQR,
IR
 израчуна вредност једноставног рационалног
бројевног израза поштујући приоритет рачунских
операција и употребу заграда
 одреди апсолутну вредност реалног броја и
графички интерпретира на бројевној оси
 заокругли број на одређени број децимала
 одреди апсолутну и релативну грешку

Наставна средства
- лаптоп и пројектор
- интерактивна табла
- прибор за геометрију

Корелација са другим предметом




Рачунарство и информатика
Физика
Хемија

Праћење и оцењивање
- активност ученика на часу;
- усмену проверу знања;
- писмену провера знања;
- тестове знања
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Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова

Туристички техничар
Рачунарство и информатика
Први
66
2

Фонд/тип часа
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Тема/модул/област
Основе рачунарске технике
Обрада текста
Табеларни прорачуни
Слајд - презентације
Интернет и електронска
комуникација

Редни
број
области
-Оспособљавање ученика за 1.
коришћење
основних
2.
могућности
рачунарског
система
3.
-Оспособљавање ученика за
рад са програмима за
4.
обраду текста
-Оспособљавање ученика за
рад са програмом за
табеларне прорачуне
-Оспособљавање ученика за
израду слајд – презентација
5.
и њихово презентовање
-Оспособљавање ученика за
коришћење Интернета и
електронску комуникацију
Циљеви

број
часова у
области
12

вежбе

обрада

12

/

остали
типови
часова
/

16

16

/

/

/

16

16

/

/

/

10

10

/

/

/

12

12

/

/

/

практ.
наст.
/

практ.
наст.
у блоку
/
/
/
/

/
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Исходи



















Облик рада

објасни појам и структуру Интернета
разликује начине повезивања рачунара са
Интернетом
разликује Интернет – сервисе
објасни појмове хипертекста и WWW
користи садржаје са веба (WWW – сервиса)
проналази садржаје на вебу помоћу
претраживача
процењује садржаје са веба на критички начин
преузима садржаје са веба
комуницира путем електронске поште
разликује предности и недостатке електронске
комуникације
користи разноврсне Интернет – сервисе
попуњава и шаље веб – базиране обрасце
објашњава појам електронског пословања
примени сервис „у облаку“
објашњава могуће злоупотребе Интернета
примењује безбедносне мере приликом
коришћења Интернета
примењује правила лепог понашања на мрежи
поштује ауторска права за садржаје преузете са
мреже
Наставна средства

- рачунари
-пројектор
- паметна табла
- мултимедијални
садржаји
- приступ инернету

- фронтални
- индивидуални
- групни

Корелација са другим предметом
сви наставни предмети

Методе рада
- монолошка
- дијалошка
- рад на тексту
- илустративнодемонстративна

Праћење и оцењивање
- праћење остварености
исхода
- тестове практичних вештина
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Туристички техничар
Историја
Први
66
2

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова

Фонд/тип часа
Бр.

1.

Тема/модул/област

Увод и праисторија

2.

Стари век

3.

Средњи век

4.

Нови век

Циљеви

Унапређивање знања о
основним методама рада
историјске науке.
 Унапређивање знања о
основним елементима
хронологије и њене
употребе у историјском
контексту.
 Познавање периодизације
историје.
 Познавање обележја
праисторије и њених
најважнијих локалитета у
Европи и Србији.
 Упознавање са глобалним
прегледом цивилизација
старог века.
 Разумевање
основних
одлика
цивилизација
старог века.
 Унапређивање знања о
друштвеним структурама

Редни
број
области

број
часова у
области

1.

6

2.

26



вежбе

практ.

остали
типови
часова

практ.

4

2

/

14

12

/

обрада

наст.
наст.
у блоку

/
/
/
/

/
3.

29

/

16

13

/

4.

5

/

3

2

/

/
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и
државним
институцијама
у
цивилизацијама
старог
века.
Разумевање
одлика
религија
и
верских
схватања у старом веку.
Проширивање знања о
култури
цивилизација
старог века и њеним
главним тековинама.
Уочавање
основних
одлика
привреде
и
свакодневног живота у
цивилизацијама
старог
века.
Уочавање
утицаја
историјског
наслеђа
цивилизација старог века
на савремени свет.
Разумевање
основних
одлика епохе средњег
века.
Унапређивање знања о
друштвеним структурама
и
државним
институцијама у средњем
веку.
Разумевање
одлика
религије
и
верских
схватања у средњем веку.
Проширивање знања о
средњовековној култури и
њеним
главним
тековинама.
Уочавање
основних
одлика
привреде
и
свакодневног живота у
средњем веку.
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Уочавање
утицаја
историјског
наслеђа
средњег века на савремени
свет.
 Проширивање
знања о
историји српских држава у
средњем веку.
 Унапређивање
знања о
друштвеним структурама и
државним институцијама у
српским
земљама
у
средњем веку.
 Стицање
знања
о
личностима
које
су
обележиле средњи век у
националној историји.
 Разумевање
одлика
религије
и
верских
схватања код Срба у
средњем веку.
 Унапређивање
знања о
културном наслеђу Срба у
средњем веку.
 Уочавање основних одлика
привреде и свакодневног
живота у српским земљама
у средњем веку.
 Развијање свести о значају
средњовековне
државности за настанак
модерне српске државе.
 Стицање знања о историји
најзначајнијих европских
држава од краја XV до
краја XVIII века.
 Унапређивање
знања о
друштвеним структурама и
државним институцијама у
Европи од краја XV до
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краја XVIII века.
Разумевање значаја појаве
протестантизма.
Проширивање знања о
културним достигнућима у
периоду од краја XV до
краја XVIII века.
Уочавање основних одлика
привреде и свакодневног
живота у периоду од краја
XV до краја XVIII века.
Уочавање утицаја
историјског наслеђа
периода од краја XV до
краја XVIII века на
савремени свет.
Унапређивање знања о
положају српског народа
под
османском,
хабзбуршком и млетачком
влашћу од краја XV до
краја XVIII века.
Стицање
знања
о
личностима
које
су
обележиле период од краја
XV до краја XVIII века у
националној историји.
Уочавање улоге српске
цркве
у
очувању
националног идентитета.
Унапређивање знања о
културном стваралаштву
Срба од краја XV до краја
XVIII века.
Уочавање основних одлика
привреде и свакодневног
живота у српским земљама
од краја XV до краја XVIII
века.
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Исходи











Облик рада

идентификује основне одлике периода од краја XV до
краја XVIII века у националној историји;
опише друштвену структуру и државно уређење
Османског царства и положај српског народа у њему;
лоцира на историјској карти најважније правце и
области сеоба српског народа;
уочи последице сеоба српског народа;
објасни положај Срба у Хабзбуршкој монархији;
уочи последице процеса исламизације,
покатоличавања и унијаћења Срба;
изведе закључак о улози српске цркве у очувању
националног идентитета;
наведе најзначајнија културна достигнућа српског
народа у периоду од краја XV до краја XVIII века;
идентификује основне одлике привреде у српским
земљама од краја XV до краја XVIII века;
истакне одлике свакодневног живота друштвених
слојева у српским земљама у периоду од краја XV до
краја XVIII века.

Методе рада

- фронтални

- монолошка

- индивидуални

- дијалошка

- групни

- рад на тексту
- илустративнодемонстративна



Наставна средства
- текстови
- слике
- историјска карта
- мултимедијални
садржаји

Корелација са другим предметом









Српски језик и књижевност
Географија
Ликовна култура
Музичка култура
Историја уметности
Социологија са правима грађана
Грађанско васпитање
Верска настава

Праћење и оцењивање
- праћење остварености
исхода
- тестови знања
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Туристички техничар
Физика
Први
66
2

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова

Фонд/тип часа
Бр.

1.

Тема/модул/област

Увод у физику

2.

Кинематика

3.

Динамика

4.

Кружно и ротационо кретање

5.

Термодинамика

6.

Циљеви

Електрично и магнетно поље

 Схватање значаја физике
као науке и њене
повезаности са другим
наукама.
 Проширивање знања
офизичким величина


Разумевање основних
кинематичких величина и
закона
 Разумевање основних
динамичких величина и
Њутнових закона
 Стицање основних знања
о гравитацији
 Упознавање величина

Редни
број
области

број часова
у области

1.

2

2.

14

3.

практ.

остали
типови
часова

практ.

2

/

/

2

5

7

/

16

1

6

9

/

4.

9

/

4

5

/

5.

9

/

3

6

/

вежбе

обрада

наст.
наст.
у блоку

/
/
/

/

/

/
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везаних за кинематику и
динамику кружног и
ротационог кретања
 Упознавање основних
појмова и процеса у
термодинамици
 Проширивање знања из
електростатике
 Проширивање знања о
једносмерној струји и
упознавање карактеристика
наизменичне струје
 Упознавање
карактеристика магнетног
поља електричне струје

6.

16

Исходи












схвати појам наелектрисања и знаће начине
наелектрисавања тела
разуме Кулонов закон
разуме како настаје једносмерна струја
опише особине магнетног поља сталних магнета
и магнетног поља електричне струје
разуме појам магнетног флукса и појаву
електромагнетне индукције
опише својства наизменичне струје
изведе лабораторијску вежбу, правилно и
безбедно рукује наставним средствима, изврши
потребне прорачуне и израчуна грешке при
мерењу
разуме појмове унутрашња енергија и количина
топлоте
дефинише термодинамичке принципе
разуме појам коефицијента корисног дејства

2

6

Облик рада

8

/

/

Методе рада

- фронтални

- монолошка

- индивидуални

- дијалошка

- групни

- илустративнодемонстративна
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дефинише центрипетално убрзање
разуме појмове период и фреквенција, угаона
брзина и угаоно убрзање
схвати центрипеталну и центрифугалну силу,
момент силе, момент инерције и момент импулса
и наведе неке једноставне примере њихове
примене
разуме појмове масе, силе и импулса
формулише и примењује Њутнове законе
разликује масу од тежине тела
разуме појмове рада, енергије и снаге и њихову
међусобну везу
схвати закон одржања механичке енергије и
знаће да га примени при решавању једноставних
проблема
примењује законе динамике у техници
наведе особине гравитационе силе
изведе лабораторијску вежбу, правилно и
безбедно рукује наставним средствима, изврши
потребне прорачуне и израчуна грешке при
мерењу
дефинише појмове референтни систем, путања,
пређени пут, материјална тачка
разуме и користи појмове брзине и убрзања
разликује равномерно и равномерно убрзано
праволинијско кретање и примењује законе
кретања у једноставнијим примерима
изведе лабораторијску вежбу, правилно и
безбедно рукује наставним средствима, изврши
потребне прорачуне и израчуна грешке при
мерењу
разуме значај физике као фундаменталне науке и
њену везу са природним и техничким наукама
наведе основне физичке величине и њихове мерне
јединице и објасни како се добијају јединице
изведених физичких величина
разликује скаларне и векторске величине
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Наставна средства

Корелација са другим предметом


- слике
- схеме
- мултимедијални
садржаји

Праћење и оцењивање
- праћење остварености
исхода
- лабораторијске и контролне
вежбе

Сви стручни предмети у којима се
примењује физика
Математика
Рачунарство и информатика




Туристички техничар
Географија
први
33
1

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова

Фонд/тип часа
Бр.

1.
2.

Тема/модул/област

Увод

Циљеви



Литосфера, унутрашња грађа
Земље и рељеф Земљине


Стицање знања о
предмету проучавања
физичке географије,
подели, значају у систему
наука
Проширивање знања о

Редни број
области

број
часова у
области

вежбе

практ.

остали
типови
часова

практ.

2

/

/

/

5

4

/

/

обрада

наст.
наст.
у блоку

/
1.

2

2.

9

/
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површине
3.

Атмосфера

4.

Хидросфера

5.

Биосфера

6.

међусобној условљености
Земљиних сфера

Природни услови у функцији
туризма

/
















Проширивање знања о
унутрашњој грађи Земље
и основним тектонским
процесима
Стицање нових и
продубљених знања о
основним облицима
рељефа на Земљи
Проширивање знања о
основним ерозивним и
акумулационим
процесима
Проширивање основних
знања о факторима и
елементима климе
Стицање знања о утицају
климе на живот људи
Развијање свести о значају
светског мора за живот и
рад људи
Проширивање знања о
подземним и
површинским водама
Стицање знања о утицају
човека на водне ресурсе
Упознавање са типовима и
географским распоредом
замљишта
Развијање свести о
законитостима распореда
биљног и животињског
света на Земљи
Проширивање знања о
утицају рељефа,
временских прилика и

3.

8

/

5

3

/

4.

7

/

5

2

/

5.

3

/

2

1

/

6.

4

/

/

4

/

/

/

/
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водних објеката на
туризам

Исходи





















дефинише предмет изучавања физичке
географије, поделу и значај
разликује Земљине сфере и разуме њихове
узрочно-последичне везе
наведе особине унутрашњих Земљиних сфера
зна узроке кретања литосферних плоча
дефинише појам минерала и стена и познаје
њихову поделу
објасни постанак континената и океанских
басена
наведе основне облике рељефа континената
наведе вулканске и трусне зоне на Земљи
објасни деловање спољашњих сила
именује ерозивне и акумулационе облике
рељефа (распадање стена, денудација,
флувијална ерозија, крашка ерозија,
глацијална ерозија, еолска ерозија и абразија)

Облик рада

Методе рада

- фронтални

- монолошка

- индивидуални

- дијалошка

- групни

- илустративнодемонстративна
- текст метода
- практични рад

објасни факторе који утичу на климу
наведе елементе климе
зна временске и климатске елементе који утичу на
здравље човека (инсолација, температура ваздуха,
ваздушни притисак, ветрови, влажност, облаци и
облачност, падавине)
зна како време утиче на организам човека (живи
барометри, осећај лагодности и нелагодности)
зна савремене промене у атмосфери и њихов
утицај на здравље људи (загађење, климатске
непогоде)
дефинише појам Светског мора
лоцира на карти и објасни основне
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карактеристике: океана, мора, залива, мореуза
објасни различите вредности салинитета и
температуре у односу на географски положај
објасни кретање морске воде (таласи, морске
струје и морска доба)
дефинише појмове: издан, извор, термоминералне
воде
дефинише основне елементе водотока: речни
слив, речни систем, речна мрежа
објасни постанак и поделу језера
објасни антропогени утицај на водне ресурсе
(коришћење, експлоатација, управљање, загађење,
заштита)
наведе типове земљишта и услове њиховог
настанка
објасни распоред типова земљишта на Земљи
објасни геогрфски распоред биљних заједница на
Земљи
наведе заштићене биљне и животињске врсте
објасни утицај рељефа на развој туризма
(надморска висина, рашчлањеност, нагиб,
експозиција)
зна утицај временских прилика на различите
видове тиризма
објасни хидролошке појаве
именује елементе геонаслеђа и разуме њихов
значај (геонаслеђе, паркови природе...)

Наставна средства
- лаптоп, пројектор,
интерактивна табла
- мултимедијални
садржаји
- географска карта

Корелација са другим предметом







Српски језик и књижевност
Историја
Грађанско васпитање
Верска настава
Социологија са правима грађана
Предузетништво

Праћење и оцењивање
- праћење остварености
исхода
- тестови знања
- ученички практични радови
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Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова

Туристички техничар
Хемија
први
66
2

Фонд/тип часа
Бр.

1.

Тема/модул/област

Структура супстанци
Дисперзни системи

2.
Хемијске реакције
3.
4.
5.

Циљеви

Хемија елемената и једињења
Хемијски аспекти загађивања
животне средине

Редни
број
области

број
часова у
области

1.

10

вежбе

обрада

практ.

остали
типови
часова

практ.

3

/

наст.
наст.
у блоку

/
 Разумевање концепта о
корпускуларној грађи
супстанци
 Разумевање односа између
структуре супстанци и
њихових својстава
 Разумевање утицаја
међумолекулских сила на
физичка својства супстанци
 Развој концепта о
корпускуларној грађи
супстанци на основу

7

/
/

2.

7

/

3

4

/

3.

16

/

8

8

/

4.

28

/

11

17

/

/

/
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разумевања односа
компоненти у дисперзном
систему
 Разумевање односа између
квалитативног састава
дисперзног система и
његових својстава
 Разумевање односа између
квантитативног састава
дисперзног система и
његових својстава
 Сагледавање значаја примене
дисперзних система у
свакодневном животу и
професионалном раду
 Разумевање концепта
одржања материје кроз
принципе одржања масе и
енергије
 Развој концепта о
корпускуларној грађи
супстанци на основу
разумевања хемијских
реакција
 Развој хемијског мишљења
путем логичког и критичког
мишљења, развој
осетљивости за проблеме и
способности за решавање
проблема
 Развој способности
комуникација у хемији
 Разумевање односа структуре
супстанци и њихових
својстава
 Сагледавање значаја примене
елемената и једињења у

/
5.

5

/

2

3

/
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професионалном раду и
свакодневном животу
 Разумевање значаја и
примене елемената, једињења
и легура у техничкотехнолошким процесима
 Развој одговорног става
према коришћењу супстанци
у свакодневном животу и
професионалном раду
 Разумевање и просуђивање
начина одлагања и
уништавања хемијских
загађивача животне средине

Исходи
 објасни штетно дејство неких супстанци на животну
средину и здравље људи
 наводи најчешће изворе загађивања атмосфере, воде и
тла
 објасни значај пречишћавања воде и ваздуха
 објаснизначај правилног одлагања секундарних
сировина







Облик рада

Методе рада

- фронтални

- монолошка

- индивидуални

- дијалошка

- групни

- демонстративна

објашњава периодичну промену својстава елемената у
ПСЕ
објасни стабилност атома племенитих гасова
разликује метале, неметале и металоиде
наводи карактеристична својства неметала: водоника,
кисеоника, азота, угљеника, силицијума, фосфора,
сумпора, хлора и њихових важнијих једињења,
њихову примену и биолошки значај
наводи карактеристична својства метала: натријума,
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калијума, магнезијума, калцијума, алуминијума и
олова и њихових важнијих једињења, њихову
примену и биолошки значај
наводи општа својства прелазних метала и важнијих
једињења и њихову примену
зна својства атома угљеника у органским молекулима
наводи класификације органских једињења (према
елементарном саставу, типу хемијских веза и
функционалним групама)
објашњава зависност хемијских својстава органских
једињења од структуре њихових молекула
илуструје примерима биолошки значај органских
једињења и њихову примену у свакодневном животу
објашњава да хемијска промена значи настајање нових
супстанци, раскидањем старих и стварањем нових
хемијских веза
разликује реакције синтезе и анализе
напише једначине за хемијске реакције
врши стехиометријска израчунавања
описује да су неке реакције егзотермне а неке
ендотермне у размени енергије са околином
наводи факторе који утичу на брзину хемијске реакције
објасни појам хемијске равнотеже
разликује коначне и равнотежне хемијске реакције
илуструје примерима значај хемијске равнотеже за
процесе из свакодневног живота
прикаже електролитичку социјацију киселина, база и
соли хемијским једначинама
разликује киселу, базну и неутралну средину на
основу рH вредности раствора
објасни појам електролита
разуме појам јаких и слабих електролита
објасни процес оксидо-редукције као процесе
отпуштања и примања електрона
објасни појам корозије
објасни поступке заштите од корозије
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 објасни да су дисперзни системи смеше више чистих
супстанци
 разликује дисперзну фазу и дисперзно средство
 објасни појам хомогене смеше
 објасни појам и наведе примену аеросола, суспензија,
емулзија и колоида
 разуме утицај температуре на растворљивост
супстанци
 израчуна масени процентни садржај раствора
 разуме појам количинске концентрације раствора






објасни електронеутралност атома
објасни појам изотопа и примену изотопа
разликује атом од јона
објашњава квантитативно значење симбола и
формула
 одреди број валентних електрона
 разуме појам релативне атомске масе и релативне
молекулске масе
 разуме појам количине супстанце и повезаност
количине супстанце са масом
 објасни узрок хемијског везивања атома и типове
хемијских веза
 разликује јонску везу од ковалентне везе
 разликује неполарну од поларне ковалентне везе
 разуме да својства хемијских једињења зависе од
типа хемијске везе
 описује основне карактеристике металне везе
 наводи значај и примену силицијума и германијума
у електроници
 разликује дијамагнетичне, парамагнетичне и
феромагнетичне супстанце
 објасни штетно дејство неких супстанци на животну
средину и здравље људи
 наводи најчешће изворе загађивања атмосфере, воде и
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тла
 објасни значај пречишћавања воде и ваздуха
 објаснизначај правилног одлагања секундарних
сировина


објашњава периодичну промену својстава елемената у
ПСЕ
 објасни стабилност атома племенитих гасова
 разликује метале, неметале и металоиде
 наводи карактеристична својства неметала: водоника,
кисеоника, азота, угљеника, силицијума, фосфора,
сумпора, хлора и њихових важнијих једињења,
њихову примену и биолошки значај
 наводи карактеристична својства метала: натријума,
калијума, магнезијума, калцијума, алуминијума и
олова и њихових важнијих једињења, њихову
примену и биолошки значај
 наводи општа својства прелазних метала и важнијих
једињења и њихову примену
 зна својства атома угљеника у органским молекулима
 наводи класификације органских једињења (према
елементарном саставу, типу хемијских веза и
функционалним групама)
 објашњава зависност хемијских својстава органских
једињења од структуре њихових молекула
 илуструје примерима биолошки значај органских
једињења и њихову примену у свакодневном животу
 објасни штетно дејство неких супстанци на животну
средину и здравље људи
 наводи најчешће изворе загађивања атмосфере, воде и
тла
 објасни значај пречишћавања воде и ваздуха
 објасни значај правилног одлагања секундарних сировина

Наставна средства

Корелација са другим предметом

Праћење и оцењивање
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- ПСЕ
- панои – схеме
- цртежи, слике,
- хамер и маркер

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова

-усмена провера знања
-писана провера знања

Физика
Биологија

Туристички техничар
Биологија
први
66
2

Фонд/тип часа
Бр.

1.
2.

Тема/модул/област

Биологија ћелије
Основи физиологије човека

Циљеви

 Упознавање са предметом и
значајем цитологије као
научне дисциплине
 Проширивање знања о

Редни
број
област
и

број
часова у
области

1.

10

вежбе

обрада

практ.

остали
типови
часова

практ.

5

/

наст.
наст.
у блоку

/
5

/
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3.
4.

5.

Биологија развића човека
Наслеђивање биолошких
особина
Полно и репродуктивно
здравље






особинама живих бића и
нивоима организације
биолошких система
Упознавање са хемијским
саставом ћелије, грађом и
функцијом
Схаватање значаја
фотосинтезе и ћелијског
дисања
Разумевање процеса који се
одигравају током ћелијског
циклуса
Разумевање тока и значаја
ћелијских деоба

/
2.

21

/

14

7

/

3.

10

/

6

4

/

4.

10

/

6

4

/

5.

15

/

6

9

/

/

/

 Разумевање физиолошких
процеса у људском
организму

/
 Упознавање са основним
фазама развића човека
 Разумевање процеса полног
сазревања
 Разумевање основних
принципа наслеђивања
особина
 Разумевање проблема
везаних за период одрастања
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 Схватања улоге и значаја
породице
 Разумевање проблема
повезаних са ризичним
понашањем

Исходи








препозна проблеме везане за период одрастања
објасни значај породице
опише биолошку функцију породице
дефинише појам „планирање породице“
наведе облике заштите од нежељене трудноће
објасни штетност абортуса по здравље жене
наведе облике ризичног понашања, најчешће полно
преносиве болести и болести зависности

Облик рада

Методе рада

- фронтални

- монолошка

- индивидуални

- дијалошка

- групни

- илустративнодемонстративна
- лабораторијска и
микроскопска

 упореди ДНК, хроматин, хромозом
 дефинише ген, геном, генотип, фенотип
 објасни основна правила наслеђивања особина
(Менделова правила)
 објасни типове наслеђивања особина
 објасни врсте и узроке мутација
 наведе наследне болести човека и њихове узроке
 објасни процесе сперматогенезе и оогенезе
 опише процес оплођења
 наведе фазе интраутериног развића
 објасни настанак ткива и зачетака органа
 опише промене које се догађају у организму од
рођења до пубертета
 објасни полно сазревање
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 објасни настанак и пренос нервног импулса
 илуструје прост рефлексни лук
 објасни улогу нервног система
 објасни мишићну контракцију
 објасни улогу чулних органа
 дефинише позицију и улогу жлезда са унутрашњим
лучењем
 објасни састав и улогу крви и лимфе
 објасни грађу и улогу срца и крвних судова и
неурохуморалну регулацију срчаног рада
 објасни размену гасова у плућима и ткивима и нервну
регулацију дисања
 објасни варење, ресорпцију хране и неурохуморалну
регулацију варења
 објасни улогу екскреторних органа
 објасни улогу органа за размножавање
 дефинише предмет проучавање цитологије
 наведе главне особине живих бића и нивое
организације биолошких система
 објасни хемијску структуру ћелије
 објасни функцију ћелијских органела
 објасни разлике између биљне и животињске ћелије
 објасни ток и значај кључних метаболичких процеса:
фотосинтезе и ћелијског дисања
 објасни фазе ћелијског циклуса
 објасни ток и значај митозе и мејозе

 објасни настанак и пренос нервног импулса
 илуструје прост рефлексни лук
 објасни улогу нервног система
 објасни мишићну контракцију
 објасни улогу чулних органа
 дефинише позицију и улогу жлезда са
унутрашњим лучењем
 објасни састав и улогу крви и лимфе
 објасни грађу и улогу срца и крвних судова и
неурохуморалну регулацију срчаног рада
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 објасни размену гасова у плућима и ткивима и
нервну регулацију дисања
 објасни варење, ресорпцију хране и
неурохуморалну регулацију варења
 објасни улогу екскреторних органа
 објасни улогу органа за размножавање
 објасни процесе сперматогенезе и оогенезе
 опише процес оплођења
 наведе фазе интраутериног развића
 објасни настанак ткива и зачетака органа
 опише промене које се догађају у организму од
рођења до пубертета
 објасни полно сазревање
 упореди ДНК, хроматин, хромозом
 дефинише ген, геном, генотип, фенотип
 објасни основна правила наслеђивања особина
(Менделова правила)
 објасни типове наслеђивања особина
 објасни врсте и узроке мутација
 наведе наследне болести човека и њихове узроке
 препозна проблеме везане за период одрастања
 објасни значај породице
 опише биолошку функцију породице
 дефинише појам „планирање породице“
 наведе облике заштите од нежељене
 трудноће
 објасни штетност абортуса по здравље жене
 наведе облике ризичног понашања, најчешће
полно преносиве болести и болести зависности
Наставна средства

Корелација са другим предметом

Праћење и оцењивање
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- рачунар
- пројектор
- уџбеници
- слике, схеме, фотографије
- природни материјал
- микроскоп и препарати




- праћење остварености
исхода
- тестови знања

Физика
Хемија

Б: Обавезни стручни предмети
Туристички техничар
Француски језик
први
99
3

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова

Фонд/тип часа

Бр.

1.

Тема/модул/област

Upoznavanje sa planom i

Циљеви

ЧИТАЊЕ

Редни
број
области

број
часов
ау
облас
ти

вежбе

1.

1

/

обрада

1

оста
ли
типо
ви
часо
ва
1

практ.
практ.
наст.
наст.
у блоку
/

/
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programom
2.

Unite 1:J"adore le francais

Оспособљавање ученика за разумевање
прочитаних текстова

/
2.

14

/

4

10

/

3.

13

/

4

9

/

4.

13

/

3

10

/

5.

13

/

3

10

/

6.

12

/

3

9

7.

9

/

3

6

8.

6

/

3

3

9.

4

/

1

3

10.

12

/

/

12

11.

2

/

/

2

ГОВОР

3.

Unite 2:Faites comme chez
vous!

Unite 3:Bien dans sa peau

/
Оспособљавање ученика за кратко
монолошко излагање и за учешће у
дијалогу на страном језику

/

4.

Unite 4:En ce temps-la
5.

Оспособљавање ученика за писање
краћих текстова различитог садржаја

Unite 5:L"Histoire,les historires
6.
Unite 6:Qui vivra verra…
Unite 7:Je vous en prie…

МЕДИЈАЦИЈА

Unite 8:Apprendre en jouant

Оспособљавање ученика да преводи,
сажима и препричава садржај краћих
усмених и писаних текстова

8.
9.
LES DEVOIRS ECRITSpismeni zadaci

/

ИНТЕРАКЦИЈА
Оспособљавање ученика за учешће у
дијалогу на страном језику и размену
краћих писаних порука

7.

10.

ПИСАЊЕ

СЛУШАЊЕ
Оспособљавање ученика за разумевање
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11.

Revision(devoirs de controle)

усменог говора

МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ
Оспособљавање ученика да користе
медије као изворе информација и
развијају критичко мишљење у вези са
њима

Исходи
разуме реченице, питања и упутства из
свакодневног говора (кратка упутства изговорена
споро и разговетно)
 разуме општи садржај краћих, прилагођених
текстова (рачунајући и стручне) после неколико
слушања или уз помоћ визуелних ефеката (на
упутствима, ознакама, етикетама)
разуме бројеве (цене, рачуне, тачно време













у непознатом тексту препознаје познате речи,
изразе и реченице (нпр. у огласима, на плакатима)
разуме општи садржај и смисао краћих текстова
(саопштења, формулара са подацима о некој особи,
основне команде на машинама/компјутеру,
декларације о производима, упутства за употребу и
коришћење)
употребљава једноставне изразе и реченице да би
представио свакодневне, себи блиске личности,
активности, ситуације и догађаје
саставља кратак текст о одговарајућој теми
пише кратке поруке релевантне за посао (место,
термини састанка)
пише краћи текст о себи и свом окружењу
попуњава формулар где се траже лични подаци
на једноставан начин се споразумева са

Облик рада

Методе рада

- фронтални

- монолошка

- индивидуални

- дијалошка

- групни

- рад на тексту
- писани радови
- илустративна
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саговорником који говори споро и разговетно
поставља једноставна питања у вези са познатим
темама из живота и струке као и да усмено или
писмено одговара на иста (бројеви, подаци о
количинама, време, датум)
напише кратко лично писмо, поруку, разгледницу,
честитку
препознаје и правилно користи основне
фонолошке (интонација, прозодија, ритам) и
морфосинтаксичке категорије (именички и
глаголски наставци, основни ред речи)
користи садржаје медијске продукције намењене
учењу страних језика (штампани медији,
аудио/видео записи, компакт диск, интернет итд.)

Наставна средства
- текстови
- слике
- табла и креда
- мултимедијални
садржаји

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова

Корелација са другим предметом
сви предмети

Праћење и оцењивање
- праћење остварености
исхода
- оцењивање активности
ученика
- оцењивање домаћих радова
- писмени задаци

Туристички техничар
Немачки језик
први
102
3
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Фонд/тип часа
Бр.

1.

2.

3.

Тема/модул/област

Leute- Präsens, Fragesatz,
Wortordnung, Fragen über die
Person stellen, Zahlen

Циљеви

ЧИТАЊЕ

Wir, die Klasse 10A- Perfekt,
Präteritum, indirekter Fragesatz, Оспособљавање ученика за
разумевање прочитаних
Temporalsatz „als“, über den
текстова
Schulalltag sprechen
Die Familie von Julia- Futur,
Konjunktiv Präteritum,
Temporalsatz „wenn“, Objektsatz
„dass“, Kausalsatz
„weil“,“denn“, unbestimmter
Artikel, über Familie und
Haustiere sprechen
Mein Haus, meine WeltSingular und Plural der Nomen,
Wechselpröpositionen,
Komparation der Adjektive,
über dein Zuhause berichten
FertigkeitstrainingHörverstehen, Leseverstehen,
Schreiben, Sprechen

ГОВОР

Оспособљавање ученика за
кратко монолошко излагање и
за учешће у дијалогу на
страном језику

ПИСАЊЕ

Оспособљавање ученика за
писање краћих текстова
различитог садржаја

Редни број
области

број
часова у
области

вежбе

практ.

остали
типови
часова

практ.

4

5

/

обрада

наст.
наст.
у блоку

/
1.

9

/

2.

12

/

3

9

/

3.

10

/

3

7

/

4.

12

/

3

9

/

5.

4

/

/

4

/

6.

10

/

3

7

/

/

7.

12

/

3

9

/

/

8.

11

/

4

7

/

/

9.

12

/

3

9

/

/

/

/

/

/
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4.

Guten Appetit!- Gebrauch des ИНТЕРАКЦИЈА
Artikels, Infinitiv mit zu,
Temporalsatz “solange“,
Nahrungsmittel und Speisen
nennen, im Text nach
Informationen suchen
In der Stadt- Imperativ,
Präpositionen, es gibt+
Akkusativ, Temporalsatz „seit“,
nach dem Weg fragen

5.

6.

(Un)typische TagesabläufeVerben mit betonten und
unbetonten Präfixen,
Temporalsatz “während”, “bis”,
“bevor”, Tages- und Uhrzeiten
bestimmen
Freunde und FreundinnenPersonalpronomen,
Possessivpronomen, Fragewort
„wer“, Konjunktion „nachdem“,
reflexive Verben, Beziehungen
zwischen Menschen herstellen,
einen formellen Brief schreiben
FertigkeitstrainingHörverstehen, Leseverstehen,
Schreiben, Sprechen

Оспособљавање ученика за
учешће у дијалогу на страном
језику и размену краћих
писаних порука
МЕДИЈАЦИЈА

Оспособљавање ученика да
преводи, сажима и препричава
садржај краћих усмених и
писаних текстова

10.

7

/

/

7

/

/

СЛУШАЊЕ

Оспособљавање ученика за
разумевање усменог говора

МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ

Оспособљавање ученика да
користе медије као изворе
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информација и развијају
критичко мишљење у вези са
њима

Исходи
разуме реченице, питања и упутства из
свакодневног говора (кратка упутства изговорена
споро и разговетно)
 разуме општи садржај краћих, прилагођених
текстова (рачунајући и стручне) после неколико
слушања или уз помоћ визуелних ефеката (на
упутствима, ознакама, етикетама)
разуме бројеве (цене, рачуне, тачно време














у непознатом тексту препознаје познате речи,
изразе и реченице (нпр. у огласима, на плакатима)
разуме општи садржај и смисао краћих текстова
(саопштења, формулара са подацима о некој особи,
основне команде на машинама/компјутеру,
декларације о производима, упутства за употребу и
коришћење)
употребљава једноставне изразе и реченице да би
представио свакодневне, себи блиске личности,
активности, ситуације и догађаје
саставља кратак текст о одговарајућој теми
пише кратке поруке релевантне за посао (место,
термини састанка)
пише краћи текст о себи и свом окружењу
попуњава формулар где се траже лични подаци
на једноставан начин се споразумева са
саговорником који говори споро и разговетно
поставља једноставна питања у вези са познатим
темама из живота и струке као и да усмено или
писмено одговара на иста (бројеви, подаци о
количинама, време, датум)

Облик рада

Методе рада

- фронтални

- монолошка

- индивидуални

- дијалошка

- групни

- рад на тексту
- писани радови
- илустративна
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напише кратко лично писмо, поруку, разгледницу,
честитку
препознаје и правилно користи основне
фонолошке (интонација, прозодија, ритам) и
морфосинтаксичке категорије (именички и
глаголски наставци, основни ред речи)



користи садржаје медијске продукције
намењене учењу страних језика (штампани
медији, аудио/видео записи, компакт диск,
интернет итд.)

Наставна средства
- текстови
- слике
- табла и креда
- мултимедијални
садржаји
Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Бр.

Тема/модул/област

Корелација са другим предметом
сви предмети

Праћење и оцењивање
- праћење остварености
исхода
- оцењивање активности
ученика
- оцењивање домаћих радова
- писмени задаци

Туристички техничар
Основи туризма и угоститељства
Први
66
2
Огњен Бакић, Миодраг Николић, Основе
туризма и угоститељства, ЗУНС Београд 2008.

Циљеви

Фонд/тип часа
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1.
2.

Појмовне основе туризма
Облици, видови и функције
туризма

5.

7.

9.

2.

10

6

2

/

/

8

2

/

вежбе

обрада

наст.
наст.
у блоку

/
/

Нови трендови у туризму и
угоститељству

3.Упознавање ученика са
туристичком тржњом

3.

6

/

5

1

/

Угоститељство

4.Упознавање ученика са
савременим туристичким
кретањима

4.

11

/

10

1

/

5.

4

/

3

1

/

6.

5

/

4

1

/

/

7.

13

/

11

2

/

/

8.

4

/

3

1

/

/

9.

3

/

2

1

/

/

Угоститељске пословне
јединице
Кaдрови у угоститељству

8.

8

практ.

Туристичко тржиште

Услуге у угоститељству
6.

1.

практ.

остали
типови
часова

2.Упознавање ученика са
карактеристикама
туристичке тржње

3.
4.

Упознавање ученика са
основним појмом туризма

Редни
број
области

број
часова
у
област
и

Узансе у туризму и
угоститељству

/

/

/

5.Упознавање ученика са
појмом угоститељства
6.Оспособљавање ученика
да разликује угоститељске
услуге
7. Оспособљавање ученика
да разликује пословне
јединице
8.Упознавање ученика са
кадровима у туризму
9. Упознавање ученика са
узансама туризма

/
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Исходи
Ученик:
1.Наводи дефиницију дефиницију појмова
туризма, туриста, описује људске потрбе
2.
-Дефинише туристичко тржисте
-Дефинише туристичкоу тражњу
-Дефинише туристички промет
-Дефинише туристичку понуду
3.
-Наводи трендове у туризму и угоститељсва
-Опише нове форме туристичке индустрије
- Дефинише подстицајна путовања
-Дефинише хотелске и ресторанске ланце
-Наводи примере туристичке занимљивости
4.
-Наводи трендове у туризму и угоститељству
-Опише нове форме туристичке индустрије
- Дефинише подстицајна путовања
-Дефинише хотелске и ресторанске ланце
5.
-Да објасни угоститељске услуге
-Разликује врсте угоститељских услуга

Облик рада

Методе рада

- фронтални

- монолошка

- индивидуални

- дијалошка

6.
-Наводи дефиницију угоститељске пословне
јединице
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7.
-Разликује врсте пословних јединица
8.
.Објасни значај и улогу кадрова у угоститењству
-Објасни структуру кадрова
9.
-Дефинише узансе
-Описује пословне обичаје
Наставна средства

Корелација са другим предметом

- рачунар
- приступ инернету
- уџбеник

–
–
–
–
–

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова

Праћење и оцењивање
- праћење остварености
исхода
- тестови знања

Агенцијско и хотелијерско
пословање;
Пословна кореспонденција;
Основи економије;
Маркетинг у туризму и
угоститељству;
Психологија у туризму.

Туристички техничар
Oснови економије
Први
66
2

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

Редни
број
области

број
часова
у
област

вежбе

обрада

остали
типови
часова

практ.

практ.

наст.

наст.
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и
1.

Друштвена производња

2.

Робна производња

3.

Привредна друштва по
врстама делатности

/
 Упознавање ученика са
друштвеном
производњом
Упознавање ученика са
робном производњом

Потребе, тржиште и новац
4.
5.

у блоку

Стицање знања о врстама
делатности у привреди и
својствима привредних
друштава

Европски интеграциони
процеси















Стицање знања о
потребама, тржишту и
новцу
Стицање знања о
елементима привредне
активности. (радној снази,
предметима рада и
средствима за рад)
Стицање знања о
европским интеграционим
процесима
Исходи
објасни процес производње;
објасни производне снаге;
објасни односе у производњи;
наведе чиниоце производње;
објасни друштвену поделу рада;
објасни домаћи бруто производ;
објасни национални доходак;

1.

11

9

2

/

2.

10

/

8

2

/

3.

14

/

10

4

/

4.

20

/

15

5

/

/

9

2

/

/
/

/

/

/
5.

11

Облик рада

Методе рада

- фронтални

- монолошка

- индивидуални

- дијалошка

- групни

- демонстративна
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објасни друштвену репродукцију.
објасни појам робе;
објасни услове за настанак робне производње;
објасни карактеристике робне приозводње;
објасни појам робног приозвођача;
објасни радну снагу;
објасни појам капитала;
објасни појам акумулације.








објасни појам привређивања;
објасни привредне субјекте као основне носиоце
привређивања;
 разликује привредне субјекте према делатности;
 објасни карактеристике туристичког привредног
друштва;
 објасни карактеристике производног привредног
друштва;
објасни карактеристике финансијских организација.

















објасни појмове потреба и добара и њихову
повезаност;
објасни улогу тржишта у размени добара ради
задовољења потреба;
разликује тржиште понуде и тржиште тражње;
дефинише цену;
објасни утицај понуде и тражње на цену робе,
проиѕвода и услуга;
објасни утицај конкуреције на тржишту;
графички приказује утицај понуде и тражње на
цену;
објасни функцију новца као мере вредности,
прометног средства и средства плаћања на
тржишту;
разликује облике новца у оптицају.
разликује елементе неопходне за организовање
привредне активности;
открије непходност свих елемената за обављање
привредне активности;
објасни карактеристике радне снаге као елемента
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пословања;
објасни карактеристике основних средстава као
елемента пословања;
објасни карактеристике обртних средстава као
елемента пословања.
објасни потребу, појам и облике европских
интеграционих процеса;
опише развој Европске уније и наведе кључне
датуме у њеном развоју;
наведе институције Европске уније и објасни
њихове улоге;
објасни потребу и значај извоза капитала;
објасни потребу, значај и ефекте директних страних
инвестиција у земљама у развоју.

Наставна средства
- лаптоп, пројектор
- приступ интернету
- хамер, фломастери

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Корелација са другим предметом
–
–
–

Основе туризма и угоститељства;
Агенцијско и хотелијерко пословање;
Економика и организација туристичких
предузећа;
- Предузетништво

Праћење и оцењивање
праћење остварености исхода;
тестови знања;
 усмено излагање



Туристички техничар
Aгенцијско и хотелијерско пословање
Први
132+90
4
Група аутора, Агенцијско и хотелијерско
пословање 1-4. разреда угоститељскотуристичке школе, ЗУНС Београд, 2006.
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Фонд/тип часа
Бр.

1.

Тема/модул/област

Појмовно одређење
туристичке агенције



Организовање услуга превоза
2.
3.

Појмовне основе
хотелијерства

4.

Пласирање локалне
туристичке понуде

Редни
број
области

број
часова у
области

вежбе

1.

20

18

Упознавање ученика о
сарадњи туристичких
агенција и саобраћаних
предузећа;
Оспособљавање ученика
за самосталан рад на
организовању услуга
превоза.
Упознавање ученика са
значајем хотелијерства за
развој туризма.

2.

60

3.

Упознавање ученика са
специфичностима
туристичког тржишта;
Упознавање ученика са
појмовним одређењима
туристичке дестинације;
Оспособљавање ученика
за самосталан рад на
пласирању локалних
туристичких понуда.

4.

Циљеви











Исходи

практ.

остали
типови
часова

практ.

/

2

/

53

/

7

/

12

10

/

2

/

40

39

/

1

/

обрада

Облик рада

наст.
наст.
у блоку

30

60

Методе рада
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дефинише туристичку агенцију;
објасни историјски развој туристичких агенција у
свету и у Србији;
објасни функције туристичке агенције;
описује радне задатке запослених у туристичкој
агенцији;
разврстава средства туристичке агенције;
описује основна и обртна средства туристичке
агенције;
разликује врсте туристичке агенције;
описује послове различитих врста туристичких
агенција;
објасни улогу и значај туроператора;
познаје начине организовања туристичких агенција;
познаје савремена кретања у туризму;
описује светски туризам и домаћи туризам у свету.

- фронтални

- монолошка

- индивидуални

- дијалошка

- групни

- илустративно
демонстративна
- рад на тексту
- практичан рад ученика

објасни међузависност у пословању туристичких
агенција и саобраћајних предузећа;

наброји врсте саобраћаја и његове карактеристике;

познаје значај појединих видова саобраћаја у
међународном и домаћем туризму;

објасни појам туристичког саобраћаја;

наброји саобраћајне послове туристичке агенције;

објасни улогу саобраћајних послова у пословању
туристичких агенција;

организује сопствене превозне послове туристичке
агенције (излет, трансфер и туре);

познаје форму и елементе уговора;

разликује типове уговора са саобраћајним
предузећима;

познаје процес продају различитих врста карата;
познаје поступак изнајмљивања саобраћајних средстава
или дела саобраћајних средстава.





дефинише појмове угоститељство, хотелијерство и
ресторатерство;
објасни улогу хотелијерства у склопу угоститељске
делатности;
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објасни значај хотелијерства за развој туризма;
познаје условљеност у развоју хотелијерства и
туризма;
описује нaстaнак и развој хотелијерства у свету и
Србији;
познаје развој и раст хотелских ланаца.

дефинише туристичко тржиште;
објасни специфичности туристичког тржишта и
његових елемената;

дефинише појмове туристичко место, туристичка
дестинација и туристичка регија;

познаје елементе промоције туристичке дестинације;

познаје друштвену и државну организацију туризма;

учествује у промоцији туристичке дестинације;
познаје перспективе развоја туризма у Србији.



Наставна средства
- наставни материјал који
израђује наставник
- документа (превозне
карте, евиденциони
обрасци, примери уговора
и др.)
-рачунари, пројектор,
приступ интернету, ППТ
- стручни часописи
- пропагандни материјал
ТО, туристичких агенција,
хотела и др. угост. објеката
- папир, хамер,
фломастери, фотографије
- агенцијска опрема,

Корелација са другим предметом
– Основи туризма и угоститељства;
– Основи економије;
– Економика и организација
туристичких предузећа;
– Пословна кореспонденција;
– Туристичка географија;
– Психологија у туризму;
– Финансијско пословање;
– Маркетинг у туризму и угоститељству;
– Историја уметности;
– Предузетништво;
– Професионална пракса.

Праћење и оцењивање
Вредновање остварености
исхода кроз:






праћење остварености
исхода;
тестове знања;
тестове практичних
вештина;
активности на часу;
самостални практичан рад.
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инвентар, намештај

Туристички техничар
Професионална пракса
Први
30
30
/

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Фонд/тип часа
Бр.

Модул

број часова у
области-

Циљеви

обрада

вежбе
Основе агенцијског
пословања

/




практ.

остали
типови
часова

практ.

/

/

наст.
наст.
у блоку
30

30
Оспособљавање ученика
за самосталан рад на
организовању услуга
превоза
Оспособљавање ученика
за самосталан рад на
пласирању локалних
туристичких понуда

Исходи

/

/

/

/

/

/
Облик рада

Методе рада
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пружа информације о саобраћајним пословима
туристичке агенције
организује сопствене превозне послове
туристичке агенције (излет, трансфер и туре)
припрема различите типове уговора са
саобраћајним предузећима
продаје различите врста карата
уговара изнајмљивање саобраћајних средстава
или дела саобраћајних средстава

- фронтални

- монолошка

- индивидуални

- дијалошка

- групни

- илустративно демонстративна
- практичан рад

пружа информације о локалној туристичкој
понуди
промовише локалну туристичку понуду
продаје туристички производ дестинације

Наставна средства
- инвентар и опрема
агенције, ТО и хотела идр.
угоститељских објеката за
смештај
- обрасци

Корелација са другим предметом
o
o
o
o
o
o

Агенцијско и хотелијерско пословање;
Основи туризма и угоститељства;
Истoрија уметности;
Туристичка географија;
Рачунарство и информатика;
Страни језик.

Праћење и оцењивање
Вредновање остварености исхода
се врши кроз:
-праћење остварености исхода;
-тестове практичних вештина;
-дневник практичне наставе који
сваки ученик води за време
професионалне праксе.
Оцењивање је описно:
задовољио/није задовољио.
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В: Изборни предмети

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Бр
.

Тема/модул/област

Туристички техничар
Грађанско васпитање
Први
33
1
наставни материјал наставника из разних
препоручених извора по НПП
Фонд/тип часа
Циљеви

1.

Увод

2.

Ја,ми и други

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

Комуникација у
групи
Сарадња и
заједништво

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

Решавање сукоба

- да код ученика развија
комуникацијске вештине које су
неопходне за сарадничко

3.

4.
5.

број
часова
у
области

вежбе

утврђив
ање

обрада

писмени
задаци

практ
.

практ.

наст.

у блоку

наст.

33
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6.

Насиље и мир

понашање и конструктивно
решавање
сукоба: аргументовано излагање
сопственог мишљења, активно
слушање, преговарање;
- да код ученика развија
способност критичког
расуђивања и одговорног
одлучивања и делања;
- да ученици разумеју природу и
могуће узроке сукоба и
подстакну на сарадњу и
мирољубиво решавање сукоба;
- ученици разумеју природу и
начин успостављања
друштвених, етичких и правних
норми и правила и њихову
важност за
заједнички живот;
- да се ученици обуче техникама
групног рада и групног
одлучивања;
- да се избором садржаја и
укупним начином рада у оквиру
овог предмета поштују и
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практикују основне демократске
вредности и подстакне њихово
присвајање.
Исходи

Облик рада

Методе рада

Време
реализације

Дијалошка,монолошка,и
лустративнодемонстративна,рад на
тексту

ТШГ

Ученици су развили самопоштовање,
осећање личног и групног идентитета;
Ученици су способни да разумеју разлику
међу људима и спремни да се разлике
поштују и уважавају
Ученици су развили комуникацијске
вештине које су неопходне за сарадничко
понашање и конструктивно решавање

Групни,индивидуални,
рад у пару

сукоба: аргументовано излажу сопствено
мишљењ, активно слушају, преговарају;
Ученици мирољубиво решавају сукобе;
Ученици обучени техникама групног
рада и групног одлучивња;
Наставна средства

Корелација са другим
предметом

Праћење и оцењивање

пројектор,телевизор,ДВД......

Са свим друштвеним наукама

Описно
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Туристички техничар
Верска настава
Први
33
1
Православни Катихизис, Еп. Игнатије

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

1.
2.

Увод

Укључење ученика у
Литургијски живот.

Хришћанство је Црква
(заједнички литургијски
живот као израз вере у Бога)

број
часова у
области

вежбање провера

33

23

Исходи

обрада

писмени
задаци

10

Облик рада

Методе рада

3.
Појам о Богу у хришћанству
4.
Познање Бога кроз Христа-у
Цркви
5.

Крштење и рукоположење
као сједињење са Христом у
Литургији (подвижништво

Учешћем на Литургији потврђују
идентитет.

практ.
наст.

практ.
наст.
у
блоку

индивидиуални,

Вербални и илустративнодемонстративни

Време
реализације
Прво и друго
полугодиште

фронтални
Наставна средства

Корелација са другим
предметом

Праћење и оцењивање

- 82 -

6.

као средство за остварење
личне заједнице са Богом)

Иконе, филмови, музика

Историја, Српски језик и
књижевност, Географија

Описно оцењивање

4.2. Образовни профил туристички техничар – други разред
А: Обавезни општеобразовни предмети
Образовни профил

Туристички техничар

Предмет

Српски језик и књижевност

Разред

други

Годишњи фонд часова

96

Недељни фонд часова

3

Литература

Читанка са књижевнотеоријским појмовима
за други разред

Фонд/тип часа

Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

Ре
дн
и
бр
ој
об
ла

бр
ој
ча
со
ва
у
об

практ.
вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку
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1.

Просветитељство

2.

Романтизам

3.

Реализам

4.
5.

Лектира
Књижевни језик

6.
7.
8.

Морфологија
Правопис
Култура изражавања

ст
и

ла
ст
и

- Упознавање ученика са
општим појмовима и
делима књижевних епоха
просветитељства,
романтизма и реализма

1.

6

/

/

6

/

/

/

2.

31

/

2

29

/

/

/

3.

25

/

2

23

/

/

/

- Упознавање ученика са
књижевним делима
обухваћеним програмом
лектире

4.

5

/

/

5

/

/

/

5.

9

5

1

4

/

/

/

6.

5

5

/

/

/

/

/

- Обнављање и
проширивање знања
ученика из области језика (
књижевни језик,
морфологија, правопис )

7.

2

2

/

/

/

/

/

8.

13

5

/

/

8

/

/

- Усавршавање различитих
облика писменог и усменог
изражавања
Исходи
- Ученик поседује основна знања о
књижевно- историјским епохама од
просветитељства до реализма и
репрезентативним књижевним делима
ових епоха

Облик рада

Методе рада

- фронтални

- монолошка

- индивидуални

- дијалошка

- групни

- рад на тексту
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- Ученик је развио и културу читања и
интерпретативне способности, општу
културу и способност критичког
мишљења

- писани радови
- илустративна

- Ученик је обновио и проширио
знања о језику
- Ученик је усавршио различите
облике усменог и писменог
изражавања

Наставна средства
- текстови
- слике
- табла и креда
- мултимедијални
садржаји

Корелација са другим
предметом
- ликовна култура
- музичка култура
- историја
- географија
- информатика
- грађанско васпитање
- верска настава

Образовни профил

Туристички техничар

Предмет

Физичко васпитање

Разред

Други

Годишњи фонд часова

64

Праћење и оцењивање
- праћење остварености исхода
- оцењивање активности ученика
- оцењивање домаћих радова
- писмени задаци

- 85 -

Недељни фонд часова

2

Литература

/

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

1

Тема/модул/област

 АТЛЕТИКА

Циљеви

 Развити
брзину,издржљивост,скоч
ност,
здравље,усавршавање
моторичких способности

број
часова у
области

10

 Индивидуални
и групни

Корелација са другим
предметом





обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

3

Облик рада

 Овладати техником трчања, бацања
кугле, скок у вис

 Штафетне
палице,кугле,сталци за
скок у вис,струњаче
,штоперица

утврђивање

7

Исходи

Наставна средства

вежбе

Биологија
Физика
Хемија
Ликовна култура

Методе рада
 Показивање и
објашњавање

Време
реализације
 септембар
 октобар

Праћење и оцењивање
 Тестови,
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

2

Тема/модул/област

 СПОРТСКЕ ИГРЕКОШАРКА

Циљеви

 Сналажљивост у
простору, колективни
дух,постицање ученика на
активности, одржавање
физичке кондиције

број
часова у
области

17

 Индивидуални
и групни

писмени
задаци

Методе рада
 Показивање и
објашњавање

Корелација са другим
предметом





обрада

практ.

наст.

наст.

у
блоку

4

Облик рада

 Проширивање и продубљивање
елемената технике и тактике из
области кошарке

 Лопта,кошеви

утврђивање

13

Исходи

Наставна средства

вежбе

Биологија
Физика
Хемија
Ликовна култура

Време
реализације
октобардецембар

Праћење и оцењивање
 Тестови,

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.

практ.
наст.
у
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блоку
3

 ВЕЖБЕ НА ТЛУ И
ПРЕСКОЦИ

 Развити равотежу, ојачати
мишиће раменог појаса,
салаживост у простору

9

6

Исходи

Облик рада

 Овладати елементима на тлу и на
козлићу

Наставна средства

3

 Индивидуални
и групни

Методе рада
 Показивање и
објашњавање

Корелација са другим
предметом

 Струњаче,козлић,коњ,одс
кочна даска






Биологија
Физика
Хемија
Ликовна култура

Време
реализације
децембарфебруар

Праћење и оцењивање
 Тестови,

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

4

Тема/модул/област

 ВЕЖБЕ НА
СПРАВАМА-ГРЕДА

Циљеви

 Развити равнотежу,
Исходи

број
часова у
области

4

вежбе

утврђивање

3

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1

Облик рада

Методе рада

Време
реализације
- 88 -

 Овладати елементима равнотеже на
греди

Наставна средства

 Индивидуални
и групни

 Показивање и
објашњавање

Корелација са другим
предметом

 Висока и ниска греда,
струњаче






Биологија
Физика
Хемија
Ликовна култура

фебруар-март

Праћење и оцењивање
 Тестови,

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

5

Тема/модул/област

 ВЕЖБЕ НА
СПРАВАМА-РАЗБОЈ И
КРУГОВИ

Циљеви

 Отклањање телесних
деформитета

број
часова у
области

18

Исходи

утврђивање

15

Облик рада

 Овладати елемнтима на разбоју и
круговима

Наставна средства

вежбе

 Индивидуални
и групни

Корелација са другим
предметом

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

3

Методе рада
 Показивање и
објашњавање

Време
реализације
март-мај

Праћење и оцењивање
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 Разбој ,струњаче,
кругови






Биологија
Физика
Хемија
Ликовна култура

 Тестови,

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

6

Тема/модул/област

 СПОРТСКЕ ИГРЕОДБОЈКА

Циљеви

 Сналаживост у простору

број
часова у
области

12

Облик рада

 Овладати елементима технике и
тактике

 Индивидуални
и групни

Корелација са другим
предметом

 Лопте, мрежа

Образовни профил

утврђивање

11

Исходи

Наставна средства

вежбе






Биологија
Физика
Хемија
Ликовна култура

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1

Методе рада
 Показивање и
објашњавање

Време
реализације
 мај
 јун

Праћење и оцењивање
 Тестови

Туристички техничар
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Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Математика
Други
64
2
Бранимир Шешеља и др. - Математика за
четворогодишње образовање ЗУНС Београд
Фонд/тип часа

Бр.

1.

Тема/модул/област

Тригонометрија
правоуглог
троугла

Циљеви







2.

Степеновање и кореновање

Разумевање
основних
тригонометријских
функција
Оспособљавање за
примену
тригонометријских
функција у
реалним
проблемима
Проширивање
знања о
степеновању и
кореновању

Редни
број
области

број
часова у
области

вежбе

1.

7

3

2.

12

6

практ.

остали
типови
часова

практ.

4

-

-

-

8

4

-

-

-

4

2

-

-

-

обрада

наст.
наст.
у блоку
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3.

4.

Функција и график
функције

5.

Квадратна једначина и



Упознавање
основних својстава
функција



Стицање основних
знања о квадратној
једначини и
квадтарној
функцији



квадратна функција

6.

Полиедри и обртна тела

Проширивање
знања о
полиедрима и
обртним телима

Реализација 4 писмена
задатка са исправкама

3.

4.

15

9

6

-

-

-

5.

16

11

5

-

-

-

6.

8

-

-

8

-

-

Исходи
Облик рада

Школски писмени задаци


По завршетку теме ученик ће бити у стању да:

-

-

дефинише основне тригонометријске
функције оштрог угла
израчуна основне тригонометријске
функције оштрог угла правоуглог троугла
када су дате две странице
наведе својства операција са степенима и
примени их у трансформацијама
једноставнијих израза

Методе рада

Фронтални рад

- монолошка метода

Индивидуални
рад

- дијалошка метода

Рад у групама

- метода цртања
- метода решавања проблема
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-

-

-

-

-

-

наведе својства операција са коренима и
примени их у трансформацијама
једноставнијих израза
рационалише именилац разломка
дефинише појмове имагинарна јединица и
комплексан број
сабира, одузима, помножи и подели два
комплексна броја, одреди коњугован број
датог комплексног броја, израчуна модуо
комплексног броја
наведе примере функција, одреди знак,
интервале монотоности, максимум и
минимум на датом графику
реши непотпуну квадратну једначину у
скупу R
примени образац за решавање квадратне
једначине, растави квадратни трином
скицира и анализира график квадратне
функције
реши једноставну квадратну неједначину
израчуна обим и површину фигура у равни
(квадрат, правоугаоник,правилни
шестоугао, круг)
примени одговарајуће формуле и израчуна
површину и запремину правилне призме,
пирамиде, зарубљене пирамиде, ваљка,
купе, зарубљене купе и лопте



Наставна средства
Табла, креда, лењир,
шестар

Корелација са другим предметом




Рачунарство и информатика
Физика
Хемија

Праћење и оцењивање
-

Активност ученика на
часу

-

Усмена провера знања

-

Писмена провера
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знања
-

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Тестови знања

Туристички техничар
Историја
Други
64
2
Иван Бецић, Историја за други разред
уметничких и стручних школа, Завод за
образовање и васпитање Београд
Фонд/тип часа
практ.

Бр.

1.

Тема/модул/област

Европа и свет од краја
XVIII века до Првог
светског рата

Циљеви






Србија, Црна Гора и

Стицање знања о историји најзначајнијих
држава у периоду од краја XVIII века до
Првог светског рата.
Унапређивање знања о друштвеним
структурама, политичким системима и
идеологијама у периоду од краја XVIII века
до Првог светског рата.
Проширивање знања о научно-техничком
напретку и културним достигнућима у
периоду од краја XVIII века до Првог

Редни
број
области

број
часова у
области

1.

6

4

2

2.

16

9

7

3.

9

6

3

4.

7

4

3

вежбе

обрада

остали
типови
часова

практ.

наст.

наст.

у
блоку
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2.

3.

Срби у Хабзбуршком и
Османском царству од
краја XVIII века до Првог
светског рата
Први светски рат и
револуције у Русији и
Европи







4.

Свет између Првог и
Другог светског рата
Југословенска краљевина




5.

Други светски рат



6.

Свет после Другог
светског рата



Југославија после
Другог светског рата



7.
8.











светског рата.
Уочавање основних одлика привреде и
свакодневног живота у периоду од краја
XVIII века до Првог светског рата.
Разумевање и вредновање утицаја
историјског наслеђа периода од краја XVIII
века до Првог светског рата на савремени
свет. Унапређивање знања о српској
националној историји у периоду од краја
XVIII века до Првог светског рата.
Проширивање знања о настанку модерне
српске државе и најважнијим одликама
српске државности.
Уочавање улоге знаменитих личности у
развоју српске државности.
Разумевање најзначајнијих идеја модерног
доба и њиховог утицаја у процесу стварања
српске државе.
Уочавање основних одлика културе,
привреде и свакодневног живота код Срба
током XIX и почетком XX века.
Разумевање утицаја историјског наслеђа
периода од краја XVIII века до Првог
светског рата на савремено српско друштво.
Разумевање међународног контекста и
узрока Првог светског рата.
Продубљивање знања о току рата и његовим
главним преломницама.
Сагледавање рата као узрочника
поништавања вредности и тековина
цивилизације.
Унапређивање знања о учешћу Србије и
Црне Горе у Првом светском рату.
Сагледавање Првог светског рата и његових
последица у историји српског народа.
Уочавање последица Првог светског рата на
међународне односе и друштвене, политичке,
привредне и културне прилике.
Унапређивање знања о друштвеним,
политичким и привредним процесима између
два светска рата.
Разумевање супротности које су свет водиле
ка новом рату.
Проширивање знања о научно-техничком
напретку и културним достигнућима у
периоду између два светска рата.
Уочавање основних одлика привреде и
свакодневног живота у периоду између два

5.

7

4

3

6.

10

6

4
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светска рата.
Разумевање и вредновање утицаја
историјског наслеђа периода између два
светска рата на савремени свет
Проширивање знања о југословенској идеји и
чиниоцима стварања југословенске државе.
Разумевање међународног контекста у коме
настаје југословенска држава.
Проширивање знања о одликама
југословенске државе између два светска
рата.
Проширивање знања о положају српског
народа у југословенској краљевини.
Уочавање улоге знаменитих личности у
политичком и друштвеном животу
југословенске краљевине.
Сагледавање међународног положаја
југословенске краљевине
Разумевање међународног контекста и
узрока Другог светског рата.
Продубљивање знања о току рата и његовим
главним преломницама.
Сагледавање рата као узрочника
поништавања вредности и тековина
цивилизације.
Разумевање значаја изучавања холокауста и
геноцида као феномена Другог светског
рата.
Унапређивање знања о посебностима
Другог светског рата на југословенском
простору.
Сагледавање Другог светског рата и
његових последица у историји српског
народа.
Уочавање последица Другог светског рата на
друштвене, политичке, привредне и културне
прилике.
Унапређивање знања о друштвеним,
политичким и привредним процесима у
другој половини XX века.
Разумевање главних одлика хладног рата.
Уочавање значаја деколонизације и других
покрета еманципације.
Сагледавање последица пада Берлинског зида
и распада Совјетског Савеза.
Проширивање знања о научно-техничком
напретку и културним достигнућима
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савременог света.
Уочавање изазова савременог света –
глобализација, тероризам, глад, болести,
еколошки проблем
Проширивање знања о државном и
друштвеном поретку социјалистичке
Југославије.
Сагледавање међународног положаја
југословенске државе у другој половини XX
века.
Продубљивање знања о положају српског
народа у југословенској федерацији.
Уочавање улоге знаменитих личности у
политичком, научном и културном животу
социјалистичке Југославије.
Разумевање последица распада југословенске
државе.
Сагледавање међународног положаја
савремене српске државе.
Идентификовање проблема
савремене српске државе

7.

4

2

2

8.

5

3

2

Исходи
Ученик ће бити у стању да :











идентификује основне одлике периода од краја XVIII века до Првог светског рата у
историји српског народа;
објасни узроке и последице Српске револуције, ослободилачких ратова 1876–1878. и
Балканских ратова;
уочи утицај европских збивања и идејних покрета на развој српске националне и
државне идеје током XIX и почетком XX века;
уочи и објасни на историјској карти промене граница српске државе током XIX и
почетком XX века;
лоцира места најважнијих битака које су вођене током Српске револуције,
ослободилачких ратова 1876–1878. и Балканских ратова;
опише улогу истакнутих личности у Српској револуцији, у развоју државних
иституција и формирању модерног политичког система;
изведе закључак о значају уставности за развој модерног
политичког система;
сагледа значај и последице привредног напретка на развој српског друштва;
наведе и опише највећа културна достигнућа код Срба током XIX и почетком XX

Облик рада
Фронтални,
индивидуални

Методе рада
Монолошкаа,
дијалошка, текст –
метода, метода
препознавања
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века;
именује најважније личности које су заслужне за развој српске културе током XIX и
почетком XX века;
истакне одлике свакодневног живота друштвених слојева код Срба током XIX и
почетком XX века.
разуме узроке и међународни контекст избијања Првог светског рата;
опише ток Првог светског рата;
наведе и анализира преломне догађаје Првог светског рата;
сагледа утицај ратних искушења на појаву револуционарних идеја и покрета;
разуме разлоге због који је Србија ушла у ратни сукоб са Аустроугарском и
Немачком;
лоцира места најважнијих битака које је српска војска водила током Првог светског
рата;
анализира последице Првог светског рата за српски народ;
уочи утицај ратних збивања и искушења на уметничко стваралаштво.
образложи најважније мотиве и узроке стварање југословенске државе;
уочи значај настанка југословенске државе за српски народ;
идентификује одлике југословенске државе као монархије;
уочи и разуме међународни положај југословенске краљевине;
именује и сагледа улогу најважнијих личности које су утицале на друштвенополитичка збивања у југословенској краљевини;
уочи и објасни на историјској карти границе југословенске краљевине и њено
административно уређење;
сагледа дубину и трајност националних, верских и политичких супротности у
југословенској држави;
наведе најважније одлике привредног развитка у југословенској краљевини;
опише културно-просветне прилике и наведе културно-уметничка достигнућа у
југословенској краљевини;
истакне одлике свакодневног живота друштвених слојева југословенској краљевини
разуме узроке и међународни контекст избијања Другог светског рата;
опише ток Другог светског рата;
наведе и анализира преломне догађаје Другог светског рата;
уочи посебности Другог светског рата у Југославији и препозна његову
антиокупаторску, националну, верску и идеолошку садржину;
анализира последице Другог светског рата за српски народ;
образложи допринос југословенских антифашистичких покрета победи савезника у
Другом светском рату;
разуме важност изучавања холокауста и геноцида као феномена Другог светског
рата;
уочи утицај ратних збивања и искушења на уметничко стваралаштво.
сагледа промењену слику света после Другог светског рата;
идентификује основне одлике политичког, друштвеног, привредног, научног и
културног развоја послератног света;
препозна и упореди основне одлике различитих привредних система у
комунистичким и капиталистичким државама у другој половини XX века;
уочи узроке и последице хладноратовских сукоба;
разуме распрострањеност покрета за ослобођење нација и угрожених мањинских
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група;
сагледа значај и последице пораза идеје комунизма на крају XX века;
уочи значај привредног напретка и научно-технолошке револуције;
наведе и образложи проблеме савременог света;
истакне одлике свакодневног живота на различитим просторима и у друштвеним
срединама у савременом свету.

идентификује одлике југословенске државе као социјалистичке републике;
уочи и разуме међународни положај и спољнополитичке односе социјалистичке
Југославије;
именује најважније личности које су утицале на друштвено-политичка и културна
збивања у социјалистичкој Југославији;
образложи политичке, друштвене, привредне и културне последице нестанка
југословенске државе;
разуме место и улогу Србије у савременом свету;
утврди значај чланства Србије у међународним организацијама;
идентификује проблеме савремене српске државе.

Наставна средства
Уџбеник,рачунар, паметна табла,
пројектор,карте

Корелација са другим предметом

Праћење и оцењивање

Географија, Српски језик и
књижевност, Историја уметности,
Грађанско васпитање

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:



Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

праћење
остварености исхода;
тестове знања.

Туристички техничар
Географија
Други
64
2
Географија за трећи разред гимназије Клет
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Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

1.

Увод

2.

Савремене
компоненте
географског
положаја Србије

3.

4.

5.

Природни ресурси
Србије и њихов
економско
географски значај
Становништво
Србије

Циљеви







Стицање знања о предмету
проучавања, подели, значају и
месту географије у систему наука
Уочавање и схватање корелативних
односа између географије и других
природних и друштвених наука

Редни
број
области

број
часова у
области

1.

2

1

1

2.

6

3

3

3.

12

8

4

4.

7

4

3

5.

8

4

4

6.

10

6

4

7.

11

7

4

8.

8

5

3

вежбе

обрада

остали
типови
часова

практ.
практ.
наст.
наст.
у блоку

________

Проширивање знања о положају,
месту и улози Србије на
Балканском полуострву и
југоисточној Европи

Сагледавање сложених друштвеноекономских процеса и промена у

- 100 -

6.

Насеља Србије

7.

Привреда Србије

8.

Регионалне целине
Србије

jугоисточној Европи на Балканском
полуострву и у нашој држави,
уочавaњем општих географских
карактеристика
______
 Стицање нових и продубљених
знања о природи Србије и њеном
утицају на живот и привредне
делатности људи


Сагледавање физичко-географских
компонената простора Србије и
разумевање њиховог значаја за
живот људи и могућности развоја
привреде
___________



Проширивање знања о
демографском развоју и распореду
становништва у Србији



Уочавaње демографскихпроблема и
могућности њиховог
превазилажења за свеукупни
друштвено-економски развитак
наше земље



Формирање свести онеговању
националног и културног
идентитета



_____________

Проширивање знања о насељима и
факторима њиховог развоја
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Разумевање вредности сопственог
културног наслеђа и повезаности са
другим културама и традицијама



Развијање свести о вредности и
значају антропогених културних
добара




Уочавање трансформације
насеља и њихових мрежа и
система
__________
Проширивање и продубљивање
знања о привреди Србије и њеним
основним карактеристикама
Сагледавање потенцијала и
могућности Србије за њену
конкурентност у светској
привреди
_________________

Стицање и проширивање
географских знања
орегионалним целинама Србије
и сагледавање њихових
специфичности
_________________
Стицање знања о савременим
политичким и економским
процесима у Европи и свету као
услова напретка свих земаља и
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народа


Стварање реалне слике о Србији у
светским размерама и савременим
међународним процесима
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Исходи
Ученик ће бити у стању да :













По завршетку теме ученик ће бити у стању да:

дефинише предмет изучавања, значај, развој и место географије
у систему наука
разликује природне и друштвене елементе географског простора
и схвата њихове узајамне узрочно-последичне везе и односе
одреди место географије у систему наука
препозна значај и практичну примену географских сазнања
______________________________

Облик рада
фронтални,
индивидуални,
групни

Методе рада
монолошка метода,
дијалошка метода, метод
дискусије, илустративнодемонстартивна метода,
рад са текстом,
практичан рад

дефинише појам и функције државних граница, разуме државно
уређење Србије и познаје државна обележја: грб, заставу, химну
лоцира на карти положај и величину територије Србије уз кратак
опис битних карактеристика граница са суседним земљама
дефинише појам југоисточна Европа, лоцира на карти Балканско
полуострво и идентификује његове опште географске
карактеристике: физичке, културне и демографске
анализира промене на политичкој карти Балканског полуострва:
настанак и распад Југославије, стварање нових држава и облици
њихове сарадње
дефинише појам географски положај и наведе његову поделу
одреди укупан географски положај Србије (повољан,
неповољан), анализом својстава чинилаца који га формирају:
апсолутни и релативни положај
дискутује о предностима и недостацима географског положаја
Србије
----------------------------------------------------------------------

одреди у геолошком саставу Србије заступљеност стена
различите старости, састава и порекла, значајних за појаву руда и
минерала
лоцира у оквиру геотектонске структуре Србије велике целине:
Српско-македонску масу, Карпато-балканиде, Унутрашње
динариде, Централне динариде и Панонску депресију и објасни
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њихов постанак (деловање унутрашњих тектонских и
спољашњих сила)
идентификује основне макро-целине рељефа Србије: Панонски
басен и Планинску област
кратко опише постанак Панонског басена, одвоји панонску
Србију: Панонску низију и јужни обод Панонског басена са
прегледом главних елемената рељефа
одреди планинску област и направи картографски преглед
громадних, карпатско-балканских, динарских планина и већих
котлина
објасни елементе и факторе климе, разликује климатске типове у
Србији и њихове одлике
направи преглед водног богатства Србије: одреди на карти
развођа сливова, лоцира транзитне и домицилне реке, објасни
постанак, поделу и значај језера и термоминералних вода
закључује о економском значају вода за снабдевање насеља,
наводњавање тла, производњу хидроенергије, пловидбу,
рибарство и туризам
дискутује о загађивачима, последицама и мерама заштите
дефинише појам земљиште (тло), одреди типове тла на простору
Србије, њихов састав и карактер
познаје утицај физичко-географских фактора на формирање
типова вегетације и разноврсност животињског света панонске и
планинске области Србије
дефинише: појам природна средина, предмет проучавања
заштите природе, значај заштите и унапређивања природе
наведе елементе природне средине, загађиваче воде, ваздуха,
земљишта; последице загађивања и мере заштите
препозна појаве штетне по своје природно и културно окружење
и активно учествује у њиховој заштити, обнови и унапређивању
дефинише : парк природе, предео изузетних одлика, резерват
природе, споменик природе и природне реткости
разликује заштићена природна добра у Србији: Голија, Фрушка
гора, Ђердап, Тара и др.
__________________________________________________________________
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опише антропогеографска обележја и историјско-географски
континуитет насељавања Србије
објасни кретањестановништва и територијални размештај
становништва у Србији
укаже на промену броја становника Србије и наведе факторе који
условљавају промене становништва
уз помоћ графичких метода анализира основне демографске
одлике; објашњава их, врши предвиђања и изводи закључке
дефинише појмове: наталитет, морталитет и природни прираштај
дефинише појам миграције и разликује типове и видове
миграција
објасни структуру становништва у Србији (биолошка,
економска, социјална, национална)
разликује појмове националног, етничког и културног идентитета
изгради став о једнаким правима људи без обзира на расну,
националну, верску и другу припадност
објасни демографске проблеме и популациону политику у
Србији
дефинише појам дијаспоре
лоцира подручја на којима живи српско становништво у
непосредном и ширем окружењу (Мађарска, Румунија,
Македонија, Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина,
Хрватска и Словенија)
разликује компактну и појединачну насељеност српског
становништва у подручјима непосредног и ширег окружења
објасни основне карктеристике становништва Републике Српске
лоцира аутохтоне српске територије (северни делови Далмације,
Лика, Кордун, Банија, Славонија и Барања)
објасни радне миграције у европске земње и именује државе и
градове у којима има нашег становништва
објасни исељавање нашег становништва на ваневропске
континенте
разликује фазе у исељавању Срба у прекоокеанске земље
именује државе и градове у којима живи наше становништво
објасни однос и везе дијаспоре и Србије
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_________________________________________________

дефинише појам насеља
објасни постанак, развој и размештај насеља Србије
наведе факторе развоја и трансформације насеља и њихових
мрежа и система
лоцира градске центре Србије
образложи улогу градских центара у регионалној организацији
Србије
лоцира осовине (појасеве) развоја Србије: Дунавско-савска,
Велико-моравска и Јужно-моравска
разликује врсте, функције и типове насеља.
опише карактеристике урбаних целина.
разликује значење појмова урбанизација, деаграризација,
индустријализација и терцијаризација.
именује антропогена културна добра и објасни њихову заштиту
____________________________________________________

анализира утицај природних и друштвених чиниоца на
условљеност развоја и размештаја привреде Србије и групише
гране привреде по секторима
објасни како природни и друштвени фактори утичу на развој и
размештај пољопривреде Србије
дефинише гране пољопривреде у ужем смислу (земљорадња и
сточарство) и ширем смислу (шумарство, лов и риболов), наведе
значај пољопривреде
препозна основне функције шумарства, значај шума, факторе
који их угрожавају и мере заштите
утврди значај лова и риболова
дефинише значај Енергетике и Рударства; наведе енергетске
ресурсе и минералне сировине и направи њихов картографски
преглед на територији Србије
објасни појмове: индустрија и индустријализација, одрживи
развој и наведе факторе развоја и размештаја, поделу индустрије
и њен значај
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анализира утицај природних и друштвених фактора на развој
саобраћаја, кратко опише врсте саобраћаја и њихов значај
направи картографски преглед главних друмских и
железничких праваца у Србији, пловних река и канала, већих
лука и аеродрома
дефинише појмове: трговина, трговински и платни биланс и
одреди значај трговине
анализира утицај природних и друштвених фактора на развој
туризма, дефинише и наведе поделу туризма
_________________________________________________________________

дефинише појам регије и направи картографски преглед
регионалних целина Србије
лоцира на карти Србије границе Војводине и њених предеоних
целина и препозна њене природне и друштвене одлике
потврди на карти Србије границе Шумадије и Поморавља и
наведе њихове природне и друштвене одлике
препозна на карти Србије границе западне Србије и опише њене
природне и друштвене одлике
идентификује на карти Србије Старовлашко-рашку висију уз
анализу њених природних и друштвених одлика
лоцира на карти Србије границе источне Србије и наведе њене
природне и друштвене одлике
препозна на карти Србије границе јужног Поморавља и препозна
његове природне и друштвене одлике
потврди на карти Србије границе Косова и Метохије и дискутује
о његовим природним и друштвеним одликама
________________________________________________
дефинише појмове: процес интеграције, демократска
регионализација, глобализација
објасни економске интеграције на Балкану и у југоисточној
Европи и познаје мирољубиву политику Србије у међународним
оквирима и на Балкану
лоцира на карти Европе земље чланице ЕУ, опише историјат
развоја, наведе циљеве и дефинише проблеме унутар Уније
објасни услове које Србија треба да испуни да би постала
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равноправна чланица заједнице.
разликује улогу, значај и видове деловања међународних
организација: (CEFTA, EFTA, NAFTA, OECD, OPEK, APEK, G8,
BRIK...)
објасни улогу, значај и видове деловања Светске банке и
Међународног монетарног фонда и улогу Србије у овим
организацијама
опише историјат развоја УН, наведе циљеве и структуру
организације и образложи привженост Србије УН
дефинише појам глобализације и разликује одлике политичке,
територијалане, економске, културне и другe видовe
глобализације.Објасни приоритете Србије у погледу процеса
глобализације
Наставна средства



Уџбеник,рачунар, паметна табла,
пројектор,карте, коришћење писаних
извора информација (књиге, статистички
подаци, часописи...)

Корелација са другим предметом


Српски језик и књижевност,
Историја, Грађанско васпитање,
Верска настава, Социологија са
правима грађана, Предузетништво

Праћење и оцењивање
Вредновање
остварености исхода
вршити кроз праћење
остварености исхода и
тестове знања.
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Б: Обавезни стручни предмети
Образовни профил

Туристички техничар

Предмет

Немачки језик

Разред

Други

Годишњи фонд часова

96

Недељни фонд часова

3

Литература

Direkt 2

Фонд/тип часа
Бр.

1.

Тема/модул/област

 Ferien: Meer und
mehr...

Циљеви

 Упознати се са називима
различитих места за
одмор и активностима
везаних за одмор,
организовање одмора
 Обновити сложенице и
зависне реченице
 Оспособити ученика да
разуме и каже какво је
време

број
часова у
области

10

практ.
вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.
наст.
у блоку

5

5

/

/

/
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Исходи

Облик рада

 Ученици су упознати са основном
терминологијом
 Користе времена и вокабулар у
разговору о разлозима путовања и
анализи истих
 Ученик зна да исприча какво је
време типично за неко годишње
доба
 Ученик зна да упореди и објасни
разлике и сличности између
временских прилика у нашој земљи
и земљама немачког говорног
подручја

 комбиноване

Корелација са другим
предметом

Наставна средства
 уџбеник, интернет
извори

 Фронтални, у
пару,
индивидуални

 основе туризма, српски
језик и књижевност ,
географија

Време
реализације

Методе рада

 септембар

Праћење и оцењивање
 тест, говорне вежбе, домаћи задаци, усмене
провере
Фонд/тип часа

Бр.

2.

Тема/модул/област

 Ereignisse und Fakten
am Beginn des neuen

Циљеви

 Обнављање времена
 Обнављање свих
временских реченица

број
часова у
области

10

практ.
вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.
наст.
у блоку

6

4

1

-

-
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Jahrtausends

 Развијање вештина
комуникацијеспровођење анкете и
анализа резултата
 Обнављање основних и
редних бројева
 Изражавање датума

Исходи

Облик рада

 Ученици успешно постављају
питања, одговарају на питања, умеју
да издвоје значајне историјске
догађаје и да их опишу, као и да
опишу биографију познате личности

Наставна средства
 уџбеник, интернет
извори

 Фронтални, у
пару, групни,
индивидуални

Методе рада
 комбиноване

Корелација са другим
предметом
 историја, српски језик и
књижевност, други страни
језици

Време
реализације
 септембар,
окробар

Праћење и оцењивање
 говорна вежба, усмена провера и писмени
задатак
Фонд/тип часа

Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

практ.
вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.
наст.
у блоку
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3.

 Was tust du für deine
Gesundheit?

 Oспособити ученике да
именују делове тела
 Оспособити ученике да
разумеју свакодневне
проблеме и да дају савет
за решавање проблема

9

5

Исходи

Облик рада

 Ученик зна да анализира неки
проблем
 Ученик зна да користи императив

 Фронтални,
индивидуални,
у пару, групни

 биологија, физичко
васпитање, Српски језик и
књижевност

1

-

 комбиноване

-

Време
реализације

Методе рада

Корелација са другим
предметом

Наставна средства
 уџбеник, интернет
извори

4

 октобар,
новембар

Праћење и оцењивање
 говорне вежбе, домаћи задаци

Фонд/тип часа
Бр.
4.

Тема/модул/област

 Ein Unfall

Циљеви
 Богаћење вокабулара
везаног за тему место
саобраћајне несреће и
узрока саобраћајних
несрећа
 Обнављање предлога уз
датив и акузатив
 Кондиционалне реченице

број
часова у
области

11

вежбе

утврђивање

7

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.

4

-

-

практ.
наст.
у блоку

-
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 Богаћење вокабулара из
области историје
техничких достигнућа
Исходи

Облик рада

 Ученик зна да опише место
 Фронтални,
саобраћајне несреће
индивидуални,
у пару, групни
 Ученик зна да закључи који узрок је
довео до саобраћајне несреће
 Ученик уме да критикује ризично
понашање у саобраћају
 Ученик уме да објасни како се може
побољшати сигурност учесника у
саобраћају
Корелација са другим
Наставна средства
предметом
 удџбеник, интернет
 Српски језик и
извори
књижевност, историја,
други страни језик

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
 децембар

Праћење и оцењивање
 говорна вежба, домаћи задаци, писмени
задатак
Фонд/тип часа

Бр.
5.

Тема/модул/област

 Fertigkeitstraining

Циљеви
 Развијање вештине
разумевања на слух и да у
аутентичном писаном
тексту разумеју
најважније информације –
развијање вештине
читања
 Обнављање вокабулара
усвојеног у претходне
четири лекције

број
часова у
области

3

вежбе

утврђивање

3

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.

-

практ.на
ст.у
блоку

-
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 Обнављање граматичких
структура усвојених у
претходне четири лекције
 Оспособити ученике да
разумеју аутентичне
ситуације и да писмено
одговоре на њих –
развијање вештине
писменог изражавања
 Оспособити ученике да у
аутентичним ситуацијама
реагују на одговарајући
начин – развијање
вештине комуникације
Исходи

Облик рада

Методе рада

Време
реализације

 Ученик уме да разликује који
 Индивидуални,
одговор је тачан, а који не
фронтални, у
пару
 Ученик разуме писани текст и уме
да процени који одговор је тачан у
различитиом типовима вежби
 Ученик зна да напише писмо према
задатим темама
 Ученик зна да опише слику
 Ученик зна да протумачи податке из
табеле и да на основу њих
самостално говори о одређеној теми
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 комбиноване

 Уџбеник, цд

 говорна вежба, усмена провера, домаћи задаци

 Српски језик и
књижевност, други страни
језик

 децембар, јануар

Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
Бр.

6.

Тема/модул/област

 Menschen wie du und
ich

Циљеви

 Оспособити ученика да
опише карактер неког
човека, на примерима
неких познатих личности
 Оспособити ученика да
употребљава вокабулар
на тему одевни предмети
и мода
 Обнављање придевске
деклинације и вокабулара
на тему одеће
 Оспособити ученика да
каже нешто о својим
навикама везаним за
куповину
 Оспособити ученике да се
снађу у тржном центру

број
часова у
области

11

вежбе

утврђивање

7

Исходи

Облик рада

 Ученик уме да препозна неке
познате личности из различитих
области друштвеног живота у
Немачкој
 Ученик зна да опише барем једну
познату личност
 Ученик зна да упореди две или више
особе на основу њиховог изгледа и
особина

 Групни, у пару,
индивидуални

обрада

писмени
задаци

4

Методе рада
 комбиноване

практ.
наст.
у блоку

практ.
наст.

-

-

Време
реализације
 фебруар
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 Ученик зна да примени правила
придевске деклинације у реченицама
 Ученик зна да објасни неке
скраћенице
 Ученик зна да исприча када, где и
како купује
Корелација са другим
Наставна средства
предметом
 уџбеник, интернет
извори

 Српски језик и књижевност

Праћење и оцењивање
 говорна вежба, усмена и писмена провера,
домаћи задаци
Фонд/тип часа

Бр.

7.

Тема/модул/област

 Partnerschaften

Циљеви

 Оспособити ученика за
читање и разумевање
малих огласа
 Оспособити ученика да се
изразе писмено и усмено,
о једном хороскопском
знаку и да окарактерише
припаднике тог знака
 Обнављање компарације
придева
 Обнављање деклинације
придева

број
часова у
области

9

практ.
вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.
наст.
у блоку

5

4
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Исходи

Облик рада

Методе рада

Време
реализације

 Ученик зна да интерпретира текст
 Индивидуални,
малог огласа
фронтални, у
пару
 Ученик зна да извуче битно из неког
текста
 Ученик зна да опише фотографије и
да их упари с одговарајућим
текстовима
 Ученик зна да примени правила
деклинације придева у различитим
типовима вежби
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 комбиноване

 Уџбеник, интернет
извори

 Домаћи задаци, усмене провере, говорне вежбе

 Српски језик и
књижевност, други страни
језици

 Фебруар, март

Праћење и оцењивање

Фонд/тип часа
Бр.

8.

Тема/модул/област

 Jobs und Berufe

Циљеви

 Оспособити ученика да
каже нешто о појединим
занимањима, да наведe
предности и мане неког
занимања и услове који су
потребни да би се
обављао неки посао
 Оспособљавање ученика

број
часова у
области

11

практ.
вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.
наст.
у блоку

7

4

1
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да постављају питања и
дају одговоре везане за
тему занимања
Разликовање и
коришћење везника damit,
um...zu, ohne ...zu
Оспособити ученика да
зна како изгледа и шта
садржи биографије на
немачком језику
Оспособити ученика да
разуме и да самостално
напише пријаву на
конкурс за радно место
Ученик зна да напише
пријаву за посао
Исходи

Облик рада

 Ученик зна да наведе неколико
 Индивидуални,
занимања
фронтални, у
пару
 Ученик зна да упореди два или више
занимања
 Ученик зна да опише предности и
мане одређеног занимања
 Ученик зна да примени везнике и
конструкције damit, um...zu, ohne ...zu
у различитим типовима задатака
 Ученик зна да наброји која знања и
умећа су потребна да би се обављало
неко занимање
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
 Март, април

Праћење и оцењивање
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 Уџбеник, интернет
извори

 Српски језик и књижевност

 Писмени задатак, домаћи задаци, говорне
вежбе
Фонд/тип часа

Бр.

9.

Тема/модул/област

 Zukunftsvisionen

Циљеви

 Оспособити ученка да
каже нешто о плановима
за будућност (блиску
будућност, нпр. после
средње школе)
 Оспособљавање ученика
да поставе питања и да
одговоре на питања
везана за тему будућности
и планова за будућност
 Упознавање ученика са
размишљањима младих у
земљи чији се језик учи
на тему планова за
будућност
 Коришћење пасива
 Обнављање индиректних
упитних реченица
 Обнављање везника
obwohl, trotzdem
Исходи

број
часова у
области

16

практ.
вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.
наст.
у блоку

10

Облик рада

6

1

Методе рада

Време
реализације
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 Ученик зна да образложи своје
мишљење везано за тему будућности
 Ученик зна да примени правила
употребе упитних речи у
индиректним упитним реченицама
 Ученик зна да препозна облике
пасива
 Ученик зна да наброји неке значајне
глобалне проблеме данашњице
 Ученик зна да одреди који везник
треба да се употреби у реченици

 комбиноване

Корелација са другим
предметом

Наставна средства
 Уџбеник, интернет
извори

 Индивидуални,
фронтални, у
пару

 Психологија, Српски језик
и књижевност

 Април, мај

Праћење и оцењивање
 Домаћи задаци, говорне вежбе, усмене
провере, писмени задатак
Фонд/тип часа

Бр.

10.

Тема/модул/област

 Fertigkeitstraining

Циљеви

 Оспособити ученике да
разумеју матерње
говорнике – развијање
вештине разумевања на
слух и да у аутентичном
писаном тексту разумеју

број
часова у
области

6

практ.
вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.
наст.
у блоку

6
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најважније информације
 Оспособљавање ученика
да разумеју ситуације
типичне за земље
немачког говорног
подручја и да адекватно
реагују
 Оспособити ученике да
разумеју аутентичне
ситуације и да писмено
одговоре на њих –
развијање вештине
писменог изражавања
Исходи

Облик рада

Методе рада

Време
реализације

 Ученик разуме писани текст и уме
 Индивидуални,
да процени која одговор је тачан у
фронтални, у
различитиом типовима вежби
пару
 Ученик уме да напише пријаву за
радно место
 Ученик зна да напише писмо и
изрази своје мишљење на задату
тему
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 комбиноване

 Уџбеник, цд

 Домаћи задаци, усмене провере

 Српски језик и
књижевност, други страни
језик

 Мај

Праћење и оцењивање
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Образовни профил

Туристички техничар

Предмет

Француски језик

Разред

Други

Годишњи фонд часова

96

Недељни фонд часова

3

Литература

Bleu Originale VERT

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

1.

Тема/модул/област

 Dis-moi ce que tu as
fait,je te dirai qui tu
es

Циљеви

 Представити вокабулар
потребан за поздрављање и
представљање
 Обновити и вежбати
граматичке структуре потребне
за предстваљање,и прошло
време
 Изразити узрок и циљ
 Детаљно описати некога
 Оправдати неки избор
Исходи

број
часова у
области

12

вежбе

6

утврђивање

2

Облик рада

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

-

-

-

4

Методе рада

Време
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реализације
 Ученци знају да се представе и поздраве
некога
 Да изразе став и мишљење о неком свом
избору
 Да исричају догађај из прошлости

Наставна средства
 уџбеник

 Фронтални,
индивидуални,
у пару, групни

 комбиноване

Корелација са другим
предметом
 српски језик и књижевност,
страни језици,географија

 септембар

Праћење и оцењивање
 говорне вежбе, усмене и писмене провере

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

2.

Тема/модул/област

 Les voyages forment la
jeunesse

Циљеви

 Описати до детаља неко
путовање
 Дати предлог и своје
мишљење о некој
дестинацији
 Изразити претпоставкереалн и неостварљиве
 Просторна оријентацијаусвојити граматичке
структуре за то

број
часова у
области

15

вежбе

6

утврђивање

3

обрада

5

писмени
задаци

1

практ.

наст.

наст.

у
блоку

-

-
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Исходи

Облик рада

 Ученци знају да представе
организацију путовања
 Описују локацију и услуге
 Сами излажу претпоставке

Наставна средства
 уџбеник

 Рад у пару,
индивидуални,
фронтални,
групни

 комбиноване

Корелација са другим
предметом
 српски језик и књижевност,
организовање путовања,
смештаја у домаћинству

Време
реализације

Методе рада

 октобар

Праћење и оцењивање
 писмени задатак, говорне вежбе, усмене и
писмене провере
Фонд/тип часа
практ.

Бр.

3.

Тема/модул/област

 La voix est le miroir de
l’ame

Циљеви

број
часова у
области

 Представити и вежбати
речник за описивање
неке личности
 Изразити и описати
осећања
 Обновити и вежбати 16
граматичке
структуре
потребне за
предвиђање
,надања и
планови

вежбе

6

утврђивање

6

обрада

3

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1

-

-
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 Упознавање са
позоришним
стваралаштвом
Исходи

Облик рада

 Ученици предвиђају временске
услове и будуће догађаје
 Ученици описују неку личност
 Могу да интерпретирају
позоришни комад

Наставна средства
 уџбеник

 Фронтални,
индивидуални,
у пару, групни

 комбиноване

Корелација са другим
предметом
 српски језик и
књижевност,енглески
језик

Време
реализације

Методе рада

 новембар,деце
мбар

Праћење и оцењивање
 говорна вежба, писмене и усмене провере

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

4.

Тема/модул/област

 On n’arrete pas le
progres

Циљеви

 Представити и вежбати
коришћење субјунктива
 Обновити и вежбати
изразе за изражавање
жеље и мишљења
 Упознати се са појмом
и значајем рециклаже

број
часова у
области

12

вежбе

5

утврђивање

3

обрада

4

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

-

-

-
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Исходи

Облик рада

 Ученици користе изразе за
мишљење и осећања уз субјунктив
 Знају да наводе реалне примере из
окружења везане за рециклажу

Наставна средства
 уџбеник

 Фронтални,
индивидуални,
у пару, групни

 комбиноване

Корелација са другим
предметом
 српски језик и књижевност,
екологија,биологија

Време
реализације

Методе рада

 јануар,фебруар

Праћење и оцењивање
 писмени задатак, говорна вежба, писмене и
усмене провере
Фонд/тип часа
практ.

Бр.

5.

Тема/модул/област

 Les paroles volent,les
ecrits restent

Циљеви

 Представити и вежбати
вокабулар потребан за
дописивање,изражавање
осећања
 Представити и вежбати
изразе у вези са
забранама,обавезамаи
могућностима
 Герунд,изражавање
начина

број
часова у
области

15

вежбе

6

утврђивањ
е

обрада

4

4

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1

-

-
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Исходи

Облик рада

 Ученици знају да изразе своје
емоције,да искажу и
демонстрирају неку забрану,обавезу
или могућност

Наставна средства
 уџбеник

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

 Фронтални,
индивидуални,
у пару, групни

Корелација са другим
предметом
 српски језик и књижевност,
енглески језик

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
 фебруар,март

Праћење и оцењивање
 писмени задатак, говорне вежбе, писмене и
усмене провере

Туристички техничар
Aгенцијско и хотелијерско пословање
Први
160(вежбе) + 192(практична настава) + 120(практична настава у блоку)
5(вежбе) + 6(практична настава)
Група аутора, Агенцијско и хотелијерско пословање, уџбеник за први, за други разред
угоститељско-туристичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, 2007. Београд;
Група аутора, Практикум за агенцијско и хотелијерско пословање, уџбеник за први и
други разред угоститељско-туристичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства,
2007. Београд; наставни материјал који израђују наставници
Фонд/тип часа

Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

Редни
број

број
часова у

вежбе

обрада

остали
типови

практ.

практ.
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области

области

часова

наст.

наст.
у блоку

1.

Пословна комуникација


2.

Хотелијерско пословање







Упознавање ученика са
правилима пословне
комуникације;
Оспособљавање ученика
за комуницирање са
гостима / туристима
Упознавање ученика са
хотелијерским
пословањем;
Оспособљавање
ученика за рад на
рецепцији хотела.

1.

132

60

/

/

72

/

2.

340

100

/

/

120

120

Исходи
Ученик ће бити у стању да :













свој изгледа прилагоди захтевима примерене
пословне дотераности;
понаша се сходно пословној ситуацији;
познаје правила пословног бонтона у туризму;
поздравља госте;
ословљава госте;
разликује типове комуникације;
реагује на жалбе госта;
комуницира са гостима;
комуницира посредством телефона и интернета;
регује на жеље (потребе) госта;
разликује културу и традицију опхођења са
народима;
показује љубазност и предусретљивост у опхођењу
са гостом.

Облик рада

Методе рада

- фронтални

- монолошка

- индивидуални

- дијалошка

- групни

- илустративно
демонстративна
- рад на тексту
- практичан рад ученика
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разликује хотелске услуге;
познаје економске чиниоце пословања хотела;
описује технику пословања у хотелу;
познаје организацију и технику пословања хотелских
служби;
саставља уговор о затраженој и потврђеној
резервацији, о алотману и фиксном закупу;
познаје начине резервације хотелских услуга;
резервише хотелске услуге;
наводи хотелске резервационе системе;
поздрави госта;
испрати госта до собе;
покаже госту начине употребе опреме у соби;
евидентира хотелске госте у пословне књиге и
обрасце;
познаје хотелску легитимацију и рум статус;
објасни начине плаћања хотелског рачуна;
врши мењачке послове;
познаје калкулације у хотелском пословању;
познаје начине за решавање жалби гостију;
опише обраћање специјалним гостима (титула);
врши прослеђивање пошиљке за и у име госта;
решава проблеме настале током боравка госта у
хотелу;
врши послове по налогу госта;
дефинише одговорност у хотелијерству;
разликује врсте одговорности у хотелијерству;
препозна одгворност за штету која се начини госту;
примењује пословне обичаје;
дефинише осигурање;
познаје уговор о осигурању;
описује врсте осигурања;
опходи се према ВИП гостима;
изради статистичке извештаје

Наставна средства

Корелација са другим предметом

Праћење и оцењивање
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- наставни материјал који
израђује наставник
- пословне књиге и
обрасци у хотелијерству
-рачунари, пројектор,
приступ интернету, ППТ,
ХИС
- стручни часописи
- пропагандни материјал
ТО, туристичких агенција,
хотела и др. угост. објеката
- папир, хамер,
фломастери, фотографије

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

– Основи туризма и угоститељства;
– Основи економије;
– Економика и организација
туристичких предузећа;
– Пословна кореспонденција;
– Туристичка географија;
– Психологија у туризму;
– Финансијско пословање;
– Маркетинг у туризму и угоститељству;
– Историја уметности;
– Предузетништво;
– Професионална пракса.

Вредновање остварености
исхода кроз:






праћење остварености
исхода;
тестове знања;
тестове практичних
вештина;
активности на часу;
самостални практичан рад.

Туристички техничар
Економика и организација туристичких предузећа
Други
64
2
Економика и организација угоститељско-туристичких предузећа ЗУНС
Београд
Фонд/тип часа

Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

Редни
број
области

број
часова у
области

вежбе

обрада

остали
типови
часова

практ.

практ.

наст.

наст.
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у блоку
1.

2.

3.
4.
5.
6

Појмовно одређивање
економике и организације
предузећа

Упознавање ученика са
економиком и
организацијом предузећа

1.

4

1

3

2.

8

2

6

Појам угоститељскотуристичког предузећа

Упознавање ученика са
угоститељско
туристичким предузецима

3.

8

3

5

4.

5

2

3

Средства туристичког
предузећа

Упознавање са средствима
предузећа

Извори средстава

Упознавање са сопственим
и туђим изворима и
начином финансирања

5.

12

5

7

Расходи туристичког
предузећа

7.

Резултати рада и расподела

8.

Мерила успешности
пословања туристичког
предиузећа
Организација пословања
предузећа

Упознавање са расходима
и калкулацијом услуга
Исходи
Ученик ће бити у стању да :
Стицање знања о пословању и организацији
предузећа
Дефинише туристичко предузеће, наведе
карактеристике и функције предузећа, као и
врсте привредних друштава
Дефинише основна и обртна средства предузећа
о средства посебне намене
Дефинише и разликује сопствене и туђе изворе
средстава
Дефинише утрошке, трошкове и
расходе.Израђује калкулацију и познаје
специфичност обрачуна трошкова и утврђивања

Облик рада

Методе рада

-фронтални

-дијалашко-монолошка

-индивидуални

-олуја идеја

-рад у групи

-мапа ума
- рад на тексту
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цене у туризму и угоститељству
Дефинише укупан приход, познаје начин
расподеле резултата рада (добитак и губитак)
Дефинише мерила успешности, разликује и
дефинише економске принципе
Дефинише предузеће као организациони систем;
познаје организациону структуру предузећа;
познаје специфичности организационе
структуре предузећа у угоститељству и туризму;
познаје специфичности организације функција у
угоститељству и туризму
Наставна средства
Корелација са другим предметом
уџбеник, Интернет,
рачунар, пројектор, хамер,
фломастери, стикери

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Агенцијско и хотелијерско пословање,
Предузетништво, Финансијско пословање,
Основи туризма и угоститељства, Основи
економије

Праћење и оцењивање
Праћење остварености исхода
и тестови знања

Туристички техничар
Професионална пракса
Други
30
6
Група аутора, Агенцијско и хотелијерско пословање, уџбеник за први, за други
разред угоститељско-туристичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства,
2007. Београд; Група аутора, Практикум за агенцијско и хотелијерско пословање,
уџбеник за први и други разред угоститељско-туристичке школе, Завод за уџбенике
и наставна средства, 2007. Београд; наставни материјал који израђују наставници,
пословне књиге и обрасци у хотелијерству
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Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

1.

6

6

2.

6

6

3.

6

6

4.

6

6

5.

6

Модул: Хотелијерско
пословање
Теме за професионалну
праксу:

1.

2.

3.

Уговори у
хотелијерском
пословању

Оспособљавање ученика
за рад на рецепцији хотела

4.

Мењачки послови
рецепцијске службе;
Рад са пошиљкама;
Послови по налогу
госта

обрада

практ.
наст.
наст.
у блоку

6

Резервације хотелских
капацитета
Евиденција хотелских
гостију у пословне
књиге и обрасце

вежбе

остали
типови
часова

практ.

Редни
број
области

Исходи
По завршетку модула ученик ће бити у стању да:









саставља уговор о затраженој и потврђеној
резервацији, о алотману и фиксном закупу;
резервише хотелске услуге
поздрави госта
испрати госта до собе
покаже госту начине употребе опреме у соби
евидентира хотелске госте у пословне књиге и
обрасце
врши мењачке послове
врши прослеђивање пошиљке за и у име госта

Облик рада

Методе рада

-фронтални

-дијалашко-монолошка

-индивидуални

- рад на тексту

-рад у групи

- практичан рад
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5.

Статистички извештаји
рецепцијске службе




решава проблеме настале током боравка госта у
хотелу
врши послове по налогу госта
изради статистичке извештаје
Наставна средства

Професионална пракса се
реализује у угоститељским
објектима за смештај.

Корелација са другим предметом
o
o
o
o
o
o

Агенцијско
и
хотелијерско
пословање;
Основи туризма и угоститељства;
Истoрија уметности;
Туристичка географија;
Рачунарство и информатика;
Страни језик.

Праћење и оцењивање
Вредновање остварености
исхода се врши кроз:


праћење
остварености
исхода;
 тестове
практичних
вештина;
 дневник практичне
наставе који сваки
ученик води за
време
професионалне
праксе.
Оцењивање је описно
(задовољио/није задовољио) и
не утиче на успех ученика;
услов за упис у наредни
разред је потврда о похађању
и релизованој практичној
настави.
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В: Изборни предмети
Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова

Туристички техничар
Грађанско васпитање
Други
32
1
Фонд/тип часа

Бр.

1.

2.

Тема/модул/област

ПРАВА И
ОДГОВОРНОСТИ

ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗВОЂЕЊЕ АКЦИЈЕ

Циљеви

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

Редни
број
области

број
часова у
области

1.

16

16

2.

16

16

вежбе

обрада

остали
типови
часова

практ.
практ.
наст.
наст.
у блоку

 Упознавање ученика са
начинима и
механизмима заштите
права
 Сагледавање значаја
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личног ангажовања у
заштити сопствених
права и права других
људи
Исходи
По завршетку теме ученик ће бити у стању да:

Облик рада

Методе рада

 Објасни значење и смисао људских права

-фронтални

-дијалашко-монолошка

 Разликује врсте људских права (лична, политичка,
социјалноекономска, културна, здравствена права)

-индивидуални

- рад на тексту

 Анализира и објашњава однос права и одговорности

-рад у групи

- практичан рад

 Објасни целовитост и узајамну повезаност људских
права
 Објасни универзалност и развојност људских права
 Објашњава потребу посебне заштите права детета
 Проналази примере и показатеље остваривања и
кршења људских праваа
 Процени положај појединца и друштвених група са
аспекта људских права
 Објасни механизме и начине за заштиту људских
права
 Анализира и тумачи основна међународна и домаћа
документа из области људских права
 Објасни улогу најзначајнијих институција и
процедуре заштите људских права
 Објасни улогу појединца и група у заштити људских
права
_________________________________________________



Идентификује проблеме у својој локалној
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заједници/ школи


Анализира изабране проблеме, изучава их



Предлаже активности и дискутује о њима са
осталим члановима тима



Сарађује са члановима тима и учествује у
доношењу одлука



Формулише циљеве и кораке акције



Иницира активности ,прати их и оцењује их

 Представи путем јавне презентацију нацрт акције
и резултате акције
Наставна средства
Корелација са другим предметом
ТВ,ДВД,пројектор,
рачунар, хамер,
фломастри, стикери

Српски језик и
књижевност,Историја,Социологија са правима
грађана

Праћење и оцењивање
Вредновање остварености
исхода се врши кроз
праћење остварености
исхода.
Оцењивање је описно:
веома успешан и успешан.

Образовни профил

Туристички техничар
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Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Верска настава
Други
32
1
Православни Катихизис, Еп. Игнатије
Фонд/тип часа

Бр.

Тема/модул/област

Увод
_______________________

Циљеви

Укључење ученика у
Литургијски живот.

број
часова у
области

вежбеа
ње

32

12

Исходи

Облик рада

Света Тројица један Бог (Бог
као биће заједнице
слободе,љубави)
________________________

Учешћем на Литургији потврђују
хришћански идентитет.

Онтолошке последице вере у
Свету Тројицу као једног
Бога
_______________________

Наставна средства

Стварање света ни из чега
(узрок постојања света јесте

провера

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.

практ.
наст.
у
блоку

20

Методе рада

Време
реализације
Школска година

Индивидиуални,
фронтални

Иконе, филмови, музика

Корелација са другим
предметом
Историја, Српски језик и
књижевност, Психологија

Праћење и оцењивање
Вредновање остварености исхода се врши
кроз праћење остварености исхода.
Оцењивање је описно: истиче се, добар и
задовољава.
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Бог као личност, Божија
слобода)
_______________________
Својства створене природе
Стварање човека „по икони и
подобију Божијем“
(антрополошке последице
вере у Бога који је Света
Тројица)
Првородни грех
Проблем смрти (виђење овог
проблема из перспективе
природе перспективе
личности)

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Туристички техничар
Екологија и заштита животне средине
Други
32
1
Иво Савић, Вељко Терзија: „Екологија и
заштита животне средине“, за први или други
разред средњих школа, Завод за уџбенике и
наставна средства, 2007. Београд
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Фонд/тип часа
Бр.

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Тема/модул/област

Циљеви

Основни појмови екологије  Проширење и
Однос организма и
спољашње средине
Појам популације и њене
основне одлике
Биотоп, биоценоза,
екосистем



Биогени (биогеохемијски)
циклуси
Животне области



Загађење, заштита и
унапређење животне
средине



Заштита природе




продубљење знања
стеченог у основној
школи – усвајање знања
о појмовима и процесима
у природи и друштву, и
њиховој повезаности, на
различитим нивоима
организације живота на
Земљи
Развој самосталности у
мишљењу и раду, и
развој позитивне
одговорности према
природи
Схватање посебног места
екологије у систему
знања
Развој способности за
уочавање еколошких
проблема
Схватање
мултидисциплинарности
екологије
Формирање еколошке
културе: стицање
одговарајућих знања,
статова, навика и обичаја

Редни
број
област
и

број
часова у
области

1.

3

2

1

2.

4

2

2

3.

2

1

1

4.

4

2

2

5.

2

1

1

6.

2

1

1

7.

15

6

9

8.

3

1

2

вежбе

обрада

остали
типови
часова

практ.
практ.
наст.
наст.
у блоку
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 Формирање
одговарајућег става
према проблематици
коришћења ресурса
 Прихватање да је
очување и унапређење
животне средине задатак
сваког појединца
 Поштовање
различитости,
поштовање природног и
културног наслеђа,
активан однос према
проблематици заштите и
унапређења животне
средине)
 Развој личности – реалан
однос, објективност у
посматрању и
закључивању, развој
конструктивности,
стицање самопоуздања и
унапређење система
вредности
Исходи
По завршетку програма ученик ће бити у стању да:
 Разуме и објашњава појмове и процесе који
се дешавају у природи, на различитим
нивоима организације живота на Земљи
 Повезује садржаје различитих тема како би
разумео свеповезаност живог и неживог у
природи, на локалном и глобалном,
природном и друштвеном нивоу
организације живота на Земљи

Облик рада





Фронтални
Групни
Тандемски
Индивидуални

Методе рада





Вербални (монолог,
дијалог, разговор,
дискусија)
Илустративно –
демонстративни
Активна настава
(интерактивна,
интегративна и
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Препознаје и разуме проблеме који настају у
еколошкој сфери, и да схвати начине и
приступе који се широм света користе како
би се проблеми разрешили са позитивним
исходима
 Усаврши личне ставове у вези са потребом
да се настави са унапређењем стања у
животној средини, на локалном и глобалном
нивоу
Наставна средства
Корелација са другим предметом






Литература
Штампани материјали и
тестови
Прилози на
електронским
страницама
Материјали који се
праве унутар екосекције

Биологија, Географија, Физика, Хемија,
Историја, Психологија



проблемска настава),
brainstorming, мапе ума
Практични

Праћење и оцењивање





Праћење активности на
часу
Писане провере знања
Усмено одговарање
Учешће у акцијама у
организацији школске
секције
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Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Туристички техничар
Ликовна култура
Други
32
1
/

ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ :






надоградња теоретских и практичних знања из ликовне културе стечених у основној школи
упознавање различитих ликовних области кроз време и простор
савладавање ликовног језика
ликовно описмењавање, разумевање и изражавање, вредновање и пројектни рад
подизање естетског нивоа ликовне и опште културе ученика/ ца

САДРЖАЈИ И ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ (ИСХОДИ):
*
*
*
*
*
*

пружи преглед развоја, извора и распрострањености уметничких стилова
пружи спознају општих и појединих историских стилова
изоштри осетљивост за тековине а тиме и вредновање, чување и заштиту
формирање свјести код ученика о универзалности уметничког језика
оспособљавање за самостално доживљавање, разумевање и тумачење уметности
подстицање мисаоне активности и развијање креативности
ОПШТИ ДЕО, 2 ЧАСА (1+1)
ЛИКОВНА ДЕЛА И СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ, 24ЧАСA (11+13)
САМОСТАЛНО ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ, 6 ЧАСОВА (3+3)

Општи део:
Теме: - шта је уметност
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- уметност у простору и времену
- уметност и друштво
Ликовна дела и споменици културе
Теме: Ликовна дела и споменици културе:
1. уметност првобитне заједнице
2. античка уметност

Оперативни циљеви /
Исходи

Садржаји програма /Појмови

Корелација са другим наставним
предметима

Ученик треба да:
Јединица 1:
Ученик ће бити способан да:
* схвати духовне вредности и карактеристике
старог века
* зна сакралне и профане споменике културе
тог доба

Jeдиница 1:
* Праисторија, друштвени услови и
почеци уметности
* Египат, Месопотамија и остале
културе

Јединица 1 – 4. српски језик, историја,
социологија, екологија, географија
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Jединица 2:
Ученик ће бити способан да:
* схвати основе европске културе (филозофије,
књижевности и уметности)
* схвати грчку и римску културу и уметност
* зна дела великих уметника тог доба

Jeдиница 2:
* Aнтичкa Грчкa
* Римска култура
* Старохришћанска уметност
* Романички стил у уметности
* Готички стил у уметности
* Ренесансна уметност
* Барокна уметност
* Неокласицизам и романтизам
* Реализам
* Импресионизам
* Постимпресионизам
* Фовизам
* Експресионизам
* Кубизам

Самостално ликовно изражавање:
Тема: 1. цртачке, сликарске, вајарске и графичке технике
2. облик
3.слободно компоновање
4. простор
Оперативни циљеви
Садржаји програма /Појмови
Исходи
Јединица 1:
Ученик ће бити способан да:
* практично и теоретски овлада неким од
цртачких, сликарких, графичких и вајарских
техника и материјала који се користе у
пракси
* разликује цреж од графике, графике слику од

Jeдиница 1:
* цртачке технике
* сликарске технике
* вајарске технике
* уметничка и индустриска графика
(клише, отисак, грфички лист)

Jединица 2:

Jeдиница 2:

Корелација са другим наставним
предметима
Јединица 1- 4. историја уметности,
природне науке
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Ученик ће бити способан да:
* овлада компоновањем, пропорцијом и линијом
као основним ликовним средством
* овлада пропорцијом и карактером облика
* овлада поступком геометризације форме у
основној поставци

Јединица 3:
Ученик ће бити способан да:
* овладавање компоновањем, пропорцијама
и линијом као основним изражајним средством

Jединица 4:
Ученик ће бити способан да:
* овлада линеарном анализом форме (густином
линије дочарати пластичност фоме)
* анализом јединства фигуре и простора
* анализом атмосфере амбијента

* кострукција и пропорција
*утврђивање (визирањем) и
представљање пропорција
посматраног предмета у различитим
положајима, компоновање на задани
формат
*представљање предмета посматраног
из истог угла, компоновање у
различите формате
Jeдиница 3:
* слободно компоновање
* представњае основних
карактеристика (мера, покрета)
посматраног и слободно одабраног
мотива
Jeдиница 4:
* линеарна перспектива
(представњање једноставних
правоугаоних предмета)
* ваздушна перспектива
(представљање унутрашњег и
спољног простора)
* линија, шрафура (припрема за
извођење графике)

- После завршеног циклуса (ликвна дела и споменици кулуре) следи писмена провера знања (тест).
- Послије завршеног циклуса (самостално ликовно изражавње) естетска анализа ученичких радова
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РЕАЛИЗАЦИЈА САДРЖАЈА.
Примањем/учењем – омогућавање ученицима да стичу знања из области ликовне културе; савладавање технолошких поступака ликовног
рада у оквиру одређених средстава и медија и упознавање законитости и елемената ликовног језика.
Давањем/стварањем- подстицање ученика да се изражавају у оквиру ликовних активности и стварају резултате ( увек на вишем нивоу
култивисања и јачања ликовне осетљивости).
Примарни циљ ликовног образовања је откривање и упознавање комплексне визуелне и ликовне културе(чине је системи стваралаштва и
системи кориштења).

Извори:
Уџбеници одобрени од стране надлежнога министарства, часописи, DVD записи, те стручни уџбеници и литература и Интернет. Монографије
сликара и вајара.
УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ:
*информационо комуникациона тенологија и мултимедијални технички уређаји:
мултимедијални пројектор, интерактивна табла, аудио-визуелни (DVD player), технички уређаји за репродукцију аудио-видео
материјала, обезбеђена квалитетна интернет конекција.
* штампани материјал
* филмови из живота и стваралачког рада познатих сликара, видео материјал са снимљеним делима
* потребна литература
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4.3. Образовни профил туристички техничар – трећи разред

А: Обавезни општеобразовни предмети
Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Туристички техничар
Српски језик и књижевност
III
93
3
Николић Љ. Милић Б.Читанка са
књижевнотеоријским појмовима за III разред
средње школе ЗУНС Београд

Фонд/тип часа
Бр.

1.
2.

Тема/модул/област

Модерна
Књижевност између два
рата

Циљеви

Упознавање са основним
одликама правца,
представницима и
њиховим делима,
Упознавање ученика са

Редни
број
области

број
часова у
области

1.

25

2.

31

3.

4

вежбе

2

практ.

остали
типови
часова

практ.

22

3

-

-

28

3

-

-

-

-

обрада

2

наст.
наст.
у блоку
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3.

Творба речи

4.

Лексикологија

5.

Правопис

6.

Култура изражавања

одликама међуратне
књижевности,
представницима и
делима,
Систематизовање знања о
основним правилима
грађења речи,
Упознавање ученика са
основама лексикологије,
Оспособљавање ученика
за примењивање знања из
језика и правописа у
складу са језичком
нормом,

4.

4

2

2

5.

7

4

3

6.

22

18

4

-

-

-

-

Оспособљавање ученика да
теоријска знања из граматике
и правописа примењују у
усменом и писаном
изражавању

Исходи
Ученик може да
 наведе одлике правца, представнике и њихова дела
 уочи и тумачи модерне елементе у изразу и форми
књижевног дела
 анализира одабрана дела, износи запажања и ставове

 наведе одлике праваца, представнике и
њихова дела
 наведе манифесте, књижевне покрете и струје
у књижевности између два светска рата
 успостави узајамни однос књижевних дела и
времена у коме су настала
 анализира одабрана дела, износи запажања и

Облик рада

Фронтални, рад у
групама, рад у
пару,
индивидуални

Методе рада

Монолошка, дијалошка,
метода ученичких радова,
демонстративна
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ставове

 препозна просте, изведене и сложене речи
 примени основне принципе творбе речи

 препозна и одрeди вредност лексеме
 уме да се служи речницима
 наведе примере синонима, антонима,
хомонима, жаргона…

 примени правописна правила у писању
сложеница, полусложеница и синтагми
 скраћује речи у складу са прописаним
правилима
 износи став, користи аргументе и процењује
опште и сопствене вредности у усменом и
писаном изражавању
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Наставна средства

Корелација са другим предметом

Праћење и оцењивање

Табла, креда, аудио
материјал, видео
материјали

Историја, историја уметности, ликовно, верска
настава, философија, музичка култура

Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања

3. писмене задатке

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

туристички техничар
Енглески језик
ТРЕЋИ
62
2
Tourism 1, Оxford University Press 2009.

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку
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1.

 ARRIVALS

 Представити вокабулар
потребан за поздрављање и
представљање
 Обновити и вежбати
граматичке структуре потребне
за предстваљање

10

2

Исходи

 уџбеник

2

Облик рада

 Ученци знају да се представе и поздраве
госте

Наставна средства

5+1

 Фронтални,
индивидуални,
у пару, групни

Методе рада
 комбиноване

Корелација са другим
предметом
 српски језик, организовање
скупова, организовање
смештаја у домаћинству

-

-

-

Време
реализације
 септембар,
октобар 2016.

Праћење и оцењивање
 тест, говорне вежбе, усмене и писмене
провере

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

2.

Тема/модул/област

 A PLACE TO STAY

Циљеви

 Усвојити фразе потребне
за рад на рецепцији
 Описивати услуге х отела

број
часова у
области

9

вежбе

4

утврђивање

2+1

обрада

2

писмени
задаци

-

практ.

наст.

наст.

у
блоку

-

-
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Исходи

Облик рада

 Ученци знају да представе
организацију хотела
 Описују локацију и услуге хотела


Наставна средства
 уџбеник

 Рад у пару,
индивидуални,
фронтални,
групни

 комбиноване

Корелација са другим
предметом
 српски језик, организовање
скупова, организовање
смештаја у домаћинству

Време
реализације

Методе рада

 новембар,
децембар

Праћење и оцењивање
 писмени задатак, говорне вежбе, усмене и
писмене провере

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

3.

Тема/модул/област

 RURAL TOURISM

Циљеви

 Представити и вежбати
речника у вези са са
руралним туризмом

број
часова у
области

14

вежбе

5

утврђивање

5

обрада

3

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1

-

-

 Обновити и вежбати
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граматичке
структуре
потребне за
предвиђање
 Обновити и вежбати
вокабулар
потребан за
описивање
временских
прилика
Исходи

Облик рада

 Ученици предвиђају временске
услове
 Ученици описују смештај у сеоском
домаћинству

Наставна средства
 уџбеник

 Фронтални,
индивидуални,
у пару, групни

Методе рада
 комбиноване

Корелација са другим
предметом
 српски језик, организовање
скупова, организовање
смештаја у домаћинству

Време
реализације
 децембар ,
јануар

Праћење и оцењивање
 говорна вежба, писмене и усмене провере

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.

практ.
наст.
у
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блоку
4.

 ATTRACTIONS AND EVENTS

 Представити и вежбати
коришћење пасива
 Обновити и вежбати
изразе за описивање
туристичких атракција и
дешавања

9

Исходи

 уџбеник

2+1

2

Облик рада

 Ученици користе пасивне
конструкције и описују туристичке
атракције и дешавања

Наставна средства

4

 Фронтални,
индивидуални,
у пару, групни

Методе рада
 комбиноване

Корелација са другим
предметом
 српски језик, организовање
скупова, организовање
смештаја у домаћинству

-

-

-

Време
реализације
 фебруар, март

Праћење и оцењивање
 писмени задатак, говорна вежба, писмене и
усмене провере

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивањ
е

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.

практ.
наст.
у
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блоку
5.

 BUSINESS TRAVEL

 Представити и вежбати
вокабулар потребан за
описивање димензија и
капацитета
 Представити и вежбати
изразе у вези са
конференцијском
опремом

12

6

3

Исходи

Облик рада

 Ученици знају да опишу димензије и
капацитета у вези са организовањем
скупова

 Фронтални,
индивидуални,
у пару, групни

Наставна средства
 уџбеник

2

Методе рада
 комбиноване

Корелација са другим
предметом
 српски језик, српски језик,
организовање скупова,
организовање смештаја у
домаћинству

1

-

-

Време
реализације
 март, април

Праћење и оцењивање
 писмени задатак, говорне вежбе, писмене и
усмене провере

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивањ
е

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.

практ.
наст.
у
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блоку
6.

 HOUSEHOLD TOURISM

 Представити и вежбати
вокабулар потребан за
описивање димензија и
капацитета у
домађинствима
 Представити и вежбати
презентовање оваквих
облика смештаја

2

5

Исходи

Облик рада

 Ученици знају да презентују смештај
у домаћинству

 Фронтални,
индивидуални,
у пару, групни

Наставна средства
 уџбеник

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

8

Корелација са другим
предметом
 српски језик, српски језик,
организовање скупова,
организовање смештаја у
домаћинству

1

-

Методе рада
 комбиноване

-

-

Време
реализације
 мај, јун

Праћење и оцењивање
 писмени задатак, говорне вежбе, писмене и
усмене провере

Туристички техничар
Физичко васпитање
Трећи
2
62
Група аутора „Спортска
гимнастика“,.Д.Томић“100тренинга одбојке“
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М. Матић „Методика физичког
васпитања“,материјали са семинара
Фонд/тип часа
Бр.

1.
2
3.

4.

5.

6.

7.

Тема/модул/област

Циљеви

 Унапређивање и очување
здравља;
Атлетика
 Утицај на правилно
држање тела (превенција
Спортска гимнастика(Вежбе
постуралних
на
справама и тлу)
поремећаја);
 Развој и усавршавање
Спортска игра (по избору)
моторичких способности
и теоријских знања
Одбојка
неопходних за
самостални рад на њима;
 Стицање моторичких
Тест моторичких
умења (вештина) и
теоријских знања
способности
неопходних за за њихово
усвајање;
 Мотивација ученика за
Тест моторичких знања и
бављењем физичким
умења
активностима;
 Формирање позитивних
психосоцијалних
Међуодељенско такмичење
образаца понашања;
у одбојци и другим
 Примена стечених
спортовима
умења, знања и навика у
Уводни час

Редни
број
области

број
часова у
области

1

1

2

16

8

4

4

3

14

6

4

4

4

22

13

6

3

5

6

6

6

3

3

вежбе

обрада

остали
типови
часова

1

практ.
практ.
наст.
наст.
у блоку
-

-
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8.

Крос

свакодневним условима
живота и рада;
 Естетско изражавање
покретом и
доживљавање естетских
вредности покрета и
кретања;
 Усвајање етичких
вредности и подстицање
вољних особина ученика
;
 Повезивање моторичких
задатака у целине;
Увођење ученика у
организовани систем
припрема за школска
такмичења, игре, сусрете
и манифестације;
 Развијање елемената
ритма у препознавању
целина: рад-одмор;
напрезање-релаксација;
убрзање-успоравање;
 Избор спортских грана,
спортско-рекреативних
или других кретних
активности као трајног
опредељења за њихово
свакодневно
упражњавање;
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1.

Исходи

Облик рада

 Препознати везе између физичке активности и
здравља.
 Објаснити карактеристике положаја тела,
покрета и кретања у професији за коју се школује
и уочити оне, које могу имати негативан утицај
на његов раст, развој;

Фронтални, групни
, индивидуални



Одабрати и извести вежбе обликовања и вежбе из
корективне гимнастике, које ће превентивно утицати
на могуће негативне утицаје услед рада у одабраној
професији.

Методе рада

Монолог ,дијалог
демонстрација



 Именовати моторичке способности које треба
развијати и која су средства и методе за њихов
развој;
 Применити (изводити) адекватна средства за
развој и усавршавање моторичких способности
из: вежби обликовања, атлетике, гимнастике,
пливања и спортских игара за развој: снаге,
брзине, гипкости, спретности и окретности.
 Кратко описати основне карактеристике и
правила спортске гране атлетике, гимнастике и
спортске гране- дисциплина које се уче.
 Демонстрирати – вежбе и технике атлетских
дисциплина и вежби на справама и тлу које се
уче (поседовати вештину)
 Детаљније описати правила спортске гране за
коју показује посебан интерес, за коју школа има
услове.
 Објаснити због којих је карактеристика физичког
васпитања важно да активно учествује у процесу
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наставе и да самостално спроводи одређен
програм физичке и спортске активности.
Ученици ће желети да се бави физичким,
односно спортским активностима пошто ће
сагледати (детектовати) позитивне
карактеристике физичке и спортске активности и
њихове позитивне утицаје на здравље, дружење
и добро расположење.
Сагледати негативне утицаје савременог начина
живота (пушење, дрога, насиље, деликвентно
понашање) и свестан је да физичким, односно
спортским активностима могуће је предупредити
негативне утицаје
Путем физичких односно спортских активности
комуницирати са својим друговима и уживати у
дружењу и контактима.
Довести у везу свакодневни живот и способност
за учење и практичан рад са физичким односно
спортским активностима и правилном исхраном.
Објаснити да покрет и кретање, без обзира на то
којој врсти физичке,односно спортске
активности припадају, имају своју естетску
компоненту(лепота извођења, лепота
доживљаја).
Ученик ужива у извођењу покрета и кретања.
Ученик наводи основне олимпијске принципе и
примењује их на школским спортским
такмичењима и у слободном времену.
Препознаје нетолерантно понашање својих
другова и реагује на њега, шири дух
пријатељства, истрајан је у својим активностима.
Има правилан однос према окружењу у којем
вежба, рекреира се и бави се спортом.
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Наставна средства
Штафетна палица, кугла,
одбојкашка лопта, мрежа,
струњаче, греда

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Корелација са другим предметом





Биологија
Физика
Хемија
Ликовна култура

Праћење и оцењивање
Праћење напретка ученика у
физичком васпитању се
обавља сукцесивно у току
читаве школске године, на
основу методологије
праћења, мерења и
вредновања ефеката у
физичком васпитању –
стандарди за оцењивање
физичких способности
ученика и постигнућа у
спортским играма

Tуристички техничар
Математика
Трећи
62
2
Војводић Г. Математика за трогодишње
стручне школе ЗУНС Београд
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Фонд/тип часа
Бр.

1.

Тема/модул/област

Експоненцијална и
логаритамска функција
Тригонометријске функције

2.
3.

Аналитичка геометрија у
равни

4.

Низови

5.

Елементи финансијске
математике

Циљеви

 Упознавање основних
особина
експоненцијалне и
логаритамске функције
 Примена стечених
знања на решавање
једноставнијих
експоненцијалних и
логаритамских
једначина
 Проширивање знања о
тригонометријским
функцијама
 Стицање основних
знања о аналитичкој
геометрији
 Упознавање са појмом
низа
 Разумевање појмова
аритметички и
геометријски низ и
примена на конкретне
проблеме
 Упознавање са
основним елементима
финансијске
математике

Редни
број
области

број
часова у
области

вежбе

1.

12

5

2.

12

3.

практ.

остали
типови
часова

практ.

7

-

-

-

5

7

-

-

-

16

7

9

-

-

4.

9

4

5

-

-

-

5.

5

2

3

-

-

-

обрада

наст.
наст.
у блоку
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Исходи
 прикаже аналитички, табеларно и графички
експоненцијалну функцију
 реши једноставније експоненцијалне једначине
 прикаже аналитички, табеларно и графички
логаритамску функцију
 објасни шта је логаритам, наведе и примени
правила логаритмовања при трансформацији
једноставних израза
 реши једноставније логаритамске једначине
 користи калкулатор за одређивање вредности
логаритама
 претвори угао изражен у радијанима у степене и
обрнуто
 покаже вредности тригонометријских функција
углова у тригонометријском кругу
 примени основне тригонометријске
идентичности на израчунавање осталих
тригонометријских функције ако је позната
вредност једне тригонометријске функције
 примени адиционе формуле и формуле за
двоструки угао у једноставнијим задацима
нацрта графике основних тригонометријских
функција
 примени Гаусов алгоритам на решавање система
линеарних једначина(3*3)
 израчуна растојање између две тачке и обим
троугла ако су дате координате његових темена
 разликује општи облик једначине праве од
екплицитног облика и преведе један запис у
други
 објасни положај праве у координатном систему у
зависности од коефицијената k и n

Облик рада

Методе рада

Фронтални рад

Монолошка метода

Индивидуални рад

Дијалошка метода

Рад у групама

Метод решавања проблема
Метода цртања
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 одреди једначину праве одређену датом тачком и
датим коефицијентом правца
 одреди једначину праве одређену датим двема
тачкама
 примени услов нормалности и услов
паралелности две праве
 одреди угао који заклапају две праве
 израчуна растојање тачке од праве
 преведе општи облик једначине кружнице у
канонски
 одреди центар и полупречник кружнице
 одреди једначину кружнице из задатих услова –
једноставнији примери
 испита међусобни положај праве и кружнице
одреди једначину тангенте кружнице из задатих
услова
 препозна општи члан низа када су дати почетни
чланови низа (једноставнији примери)
 препозна аритметички низ и одреди везу између
општeг члана, првог члана и диференције низа
 израчуна збир првих n чланова аритметичког
низа
 препозна геометријски низ и одреди везу између
општeг члана и првог члана и количника низа
израчуна збир првих n чланова геометријског
низа
 примени каматни рачун од сто (време дато у
годинама, месецима или данима)
 објасни појам менице и на који начин се
употребљава
 примени прост каматни рачун на обрачунавање
камате код штедних улога и потрошачких
кредита
 покаже разлику између простог и сложеног
каматног рачуна на датом примеру
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Наставна средства
Табла, маркер, лењир,
шестар.

Корелација са другим предметом




Праћење и оцењивање
1. активност ученика на
часу;
2. усмену проверу знања;
3. писмену провера знања;
4. тестове знања

- Рачунарство и информатика
Физика
Хемија

Б: Обавезни стручни предмети

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Туристички техничар
Немачки језик
Трећи
93
3
Direkt 3 уџбеник и радна свеска за немачки језик за трећи разред гимназије и средњих
специјализованих школа, Клет Београд 2012.

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.

практ.
наст.
у
блоку
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1.

 Gefühle und Emotionen

 Упознати се са основном
терминологијом
 Кондиционалне реченице
и конјунктив
 Жељне реченице
 Обнављање намерних
реченица

10

Исходи

 уџбеник, интернет
извори

4

Облик рада

 Ученици су упознати са основном
терминологијом
 Користе времена и вокабулар у
разговору о осећањима
 Ученик уме да дели савете
 Ученик уме да чита и говори о
љубавним проблемима

Наставна средства

6

 Фронтални, у
пару,
индивидуални

Методе рада
 комбиноване

Корелација са другим
предметом
 музичко, српски језик

/

/

/

Време
реализације
 септембар

Праћење и оцењивање
 тест, говорне вежбе, домаћи задаци, усмене
провере

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.

практ.
наст.
у
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блоку
2.

 Fantasien, Träume, Wünsche

 Компаративне реченице
 Обнављање свих времена
 Обнављање валенце
глагола
 Оспособљавање ученика
да говоре о својим
сновима, да разумеју
текстове у конјунктиву
 Разумевање текста на
тему телевизијске
емисије и организовање
једне такве емисије

10

Исходи

Облик рада

 Ученици успешно постављају
питања, одговарају на питања,умеју
да користе конјунктив

Наставна средства
 уџбеник, интернет
извори

6

 Фронтални, у
пару, групни,
индивидуални

Корелација са другим
предметом
 српски језик, други страни
језици

3

1

Методе рада
 комбиноване

-

-

Време
реализације
 септембар,
октобар

Праћење и оцењивање
 говорна вежба, усмена провера и писмени
задатак
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

3.

Тема/модул/област

 Events

Циљеви

 Oспособити ученике да
користе пасив
 Оспособити ученике да
разумеју манифестације у
Немачкој и да представе
манифестације Србије
 Праве рекламу за Србију
 Прикупљање
информација за одређену
туристичку услугу
 Састављање програма
туристичке услуге
 Примање и преношење
информација у оквиру
туристичких услуга
 Рекламирање услуга у
контакту са клијентом

Исходи

број
часова у
области

12

вежбе

утврђивање

8

Облик рада

обрада

3

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1

-

Методе рада

-

Време
реализације
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 Ученик зна да дискутује и упореди
манифестације Србије и Немачке
 Ученик зна да користи пасив радње

Наставна средства
 уџбеник, интернет
извори

 Фронтални,
индивидуални,
у пару, групни

 комбиноване

Корелација са другим
предметом
 географија, историја,
српски језик, други страни
језици

 октобар,
новембар

Праћење и оцењивање
 говорне вежбе, домаћи задаци, писмена
вежба

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

4.

Тема/модул/област

 Neue Technologien

Циљеви

 Богаћење вокабулара
везаног за нова открића
 Оспособљавање ученика
да дискутују на тему
предности и мана
интернета
 Пасив модалних глагола
 Компаративне реченице

број
часова у
области

12

вежбе

утврђивање

8

обрада

3

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1

-

-
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Исходи

Облик рада

 Ученик зна да упореди себе са
младима у Немачкој
 Ученик зна да каже предности и
мане интернета
 Зна да преведе дужи текст и да
преприча

Наставна средства
 удџбеник, интернет
извори

 Фронтални,
индивидуални,
у пару, групни

 комбиноване

Корелација са другим
предметом
 српски језик, други страни
језик, информатика

Време
реализације

Методе рада

 децембар

Праћење и оцењивање
 говорна вежба, домаћи задаци, писмени
задатак

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

5.

Тема/модул/област

 Fertigkeitstraining

Циљеви

 Развијање вештине
разумевања на слух и да у
аутентичном писаном
тексту разумеју
најважније информације
– развијање вештине

број
часова у
области

4

вежбе

утврђивање

4

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

-

-
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читања
Обнављање вокабулара
усвојеног у претходне
четири лекције
Обнављање граматичких
структура усвојених у
претходне четири лекције
Оспособити ученике да
разумеју аутентичне
ситуације и да писмено
одговоре на њих –
развијање вештине
писменог изражавања
Оспособити ученике да у
аутентичним ситуацијама
реагују на одговарајући
начин – развијање
вештине комуникације
Исходи

Облик рада

 Ученик уме да разликује који
одговор је тачан, а који не
 Ученик разуме писани текст и уме да
процени који одговор је тачан у
различитиом типовима вежби
 Ученик зна да напише писмо према
задатим темама
 Ученик зна да опише слику
 Ученик зна да протумачи податке из
табеле и да на основу њих
самостално говори о одређеној теми

 Индивидуални,
фронтални, у
пару

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
 децембар

- 173 -

Наставна средства
 Уџбеник, цд

Корелација са другим
предметом
 Српски језик, други страни
језик

Праћење и оцењивање
 говорна вежба, усмена провера, домаћи
задаци

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

6.

Тема/модул/област

 Anglizismen im Deutschen

Циљеви

 Оспособити ученика да
препозна англицизме у
немачком језику и да их
замени немачким речима
 Препознавање немачких
речи у српском језику
 Индиректан говор
 Деклинација англицизама

број
часова у
области

10

Исходи
 Ученик уме да користи индиректан
говор
 Ученик зна да говори о проблемима
приликом учења немачког језика

вежбе

утврђивање

7

Облик рада
 Групни, у пару,
индивидуални

обрада

писмени
задаци

3

Методе рада
 комбиноване

практ.

наст.

наст.

у
блоку

-

-

Време
реализације
 фебруар
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 Ученик уме да дискутује и чита на
тему Denglisch

Наставна средства
 уџбеник, интернет
извори

Корелација са другим
предметом
 српски језик, други страни
језици

Праћење и оцењивање
 говорна вежба, усмена и писмена провера,
домаћи задаци

Фонд/тип часа
Бр.

7.

Тема/модул/област
 Welt, Umwelt, Umweltschutz

Циљеви
 Оспособити ученика за
читање и разумевање
текста на тему загађења
средине
 Причати и читати о
узроцима климатских
промена
 Пасивне парафразе
 Модална реченица

Исходи

број
часова у
области

9

вежбе

утврђивање

6

Облик рада

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.

практ.
наст.у
блоку

3

Методе рада

Време
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реализације
 Ученик зна да говори о загађењу и
заштити животне средине
 Ученик зна да извуче битно из неког
текста
 Ученик зна да каже нешто о
„Зеленима“

Наставна средства
 Уџбеник, интернет
извори

 Индивидуални,
фронтални, у
пару

 комбиноване

Корелација са другим
предметом
 Српски језик, други страни
језици, биологија

 Фебруар, март

Праћење и оцењивање
 Домаћи задаци, усмене провере, говорне
вежбе

Фонд/тип часа
Бр.

8.

Тема/модул/област

 Jugendwelt

Циљеви

 Оспособити ученика да
прича о проблемима
младих данас
 Оспособљавање ученика
да постављају питања и
дају одговоре везане за
тему младих у Србији и
Немачкој
 Пасив стања

број
часова у
области

12

вежбе

утврђивање

9

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.

практ.
наст.
у
блоку

3
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Исходи

Облик рада

 Ученик зна да прича о проблемима
младих
 Ученик зна да прочита и разјасни
статистичке податке о животу
младих у Немачкој

Наставна средства
 Уџбеник, интернет
извори

 Индивидуални,
фронтални, у
пару

Методе рада
 комбиноване

Корелација са другим
предметом
 Српски језик, социологија

Време
реализације
 Март, април

Праћење и оцењивање
 Писмени задатак, домаћи задаци, говорне
вежбе

Фонд/тип часа
Бр.
9.

Тема/модул/област
 Deutschland und die
Deutschen

Циљеви
 Оспособити ученика да
прича о политичком
систему Немачке
 Оспособљавање ученика
да читају и дискутују о
клишеима и особинама
народа и да упоређују
сличности и разлике

број
часова у
области

11

вежбе

утврђивање

8

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.

практ.
насту
блоку

3
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Исходи

Облик рада

 Ученик зна политички систем
Немачке и Србије
 Предности и мане мултикултуралног
друштва

 Индивидуални,
фронтални, у
пару

Наставна средства
 Уџбеник, интернет
извори

Методе рада
 комбиноване

Корелација са другим
предметом
 Српски језик, социологија,
историја

Време
реализације
 Април, мај

Праћење и оцењивање
 Домаћи задаци, говорне вежбе, усмене
провере, писмени задатак

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку
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10.

 Fertigkeitstraining

 Оспособити ученике да
разумеју матерње
говорнике – развијање
вештине разумевања на
слух и да у аутентичном
писаном тексту разумеју
најважније информације
 Оспособљавање ученика
да разумеју ситуације
типичне за земље
немачког говорног
подручја и да адекватно
реагују
 Оспособити ученике да
разумеју аутентичне
ситуације и да писмено
одговоре на њих –
развијање вештине
писменог изражавања

3

3

Исходи

Облик рада

 Ученик разуме писани текст и уме да
процени која одговор је тачан у
различитиом типовима вежби
 Ученик уме да напише пријаву за
радно место
 Ученик зна да напише писмо и
изрази своје мишљење на задату
тему

 Индивидуални,
фронтални, у
пару

Наставна средства

Корелација са другим

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
 Мај

Праћење и оцењивање
- 179 -

предметом
 Уџбеник, цд

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

 Српски језик, други страни
језик

 Домаћи задаци, усмене провере

туристички техничар
Француски језик
Трећи
93
3
Belleville 3, уџбеник и радна свеска Дата
статус 2011.

Фонд/тип часа
Бр.

1.

Тема/модул/област

 АMOUR

Циљеви

 Представити вокабулар
потребан за изражавање
осећања
 Постављање питања на три
начина
 Обновити и вежбати
граматичке структуре потребне
за описивање,изражавање

број
часова у
области

32

вежбе

12

утврђивање

5

обрада

12

писмени
задаци

практ.
наст.

практ.
наст.
у
блоку

3

-

-
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жеље,воље,сумње
Изразити узрок и циљ
Изразити своје психичко и
морално стање
Изразити негодовање
Оправдати неки избор
Исходи

Облик рада

 Ученци знају да се представе и поздраве
некога,поставе питање на три начина
 Да изразе став и мишљење о неком
свом избору,своје психичко стање и
морални суд
 Да изразе свој однос према себи и
другима,да упуте отворено писмо
 Да исричају догађај из прошлости
 Да говоре о вредностима попут
породице,окружења

Наставна средства
 уџбеник

Бр.

Тема/модул/област

 Фронтални,
индивидуални,
у пару, групни

Корелација са другим
предметом
 српски језик, страни
језици,психологија

Циљеви

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
 септембар,
октобар,
новембар

Праћење и оцењивање
 говорне вежбе, усмене и писмене
провере,писмени задатак

Фонд/тип часа
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практ.
број
часова у
области

2.

 VOYAGES

 Описати до детаља неко
путовање,евоцирати
успомене
 Дати предлог и своје
мишљење о некој
дестинацији
 Изразити претпоставкереалн и неостварљиве
 Просторна оријентацијаусвојити граматичке
структуре за то

13

Исходи

 уџбеник

4

утврђивање

2

Облик рада

 Ученци знају да представе
организацију путовања
 Описују локацију и услуге
 Ученици евоцирају успомене
 Сами излажу претпоставке

Наставна средства

вежбе

 Рад у пару,
индивидуални,
фронтални,
групни

Корелација са другим
предметом
 српски језик, организовање
путовања, смештаја у
домаћинству,географија

обрада

4

писмени
задаци

3

Методе рада
 комбиноване

практ.

наст.

наст.

у
блоку

-

-

Време
реализације
 децембар

Праћење и оцењивање
 писмени задатак, говорне вежбе, усмене и
писмене провере
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

3.

Тема/модул/област

 EXPLOITS

Циљеви

 Изражавање суда кроз
поређење,компаратив и
суперлатив,супротставља
ње мишљења
 Упознавање са
областима спорта
и забаве
 Обновити делове
тела и покрете
Исходи

број
часова у
области

11

вежбе

3

утврђивање

4

Облик рада

 Могу да упоређују ствари и изразе  Фронтални,
супротно мишљење
индивидуални,
у пару, групни
 Могу да реализују час физичког
васпитања на француском језику

Наставна средства

Корелација са другим
предметом

обрада

писмени
задаци

4

Методе рада
 комбиноване

практ.

наст.

наст.

у
блоку

-

-

Време
реализације
 јануар,
фебруар

Праћење и оцењивање
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 уџбеник

 српски језик,енглески
језик ,физичко васпитање

 говорна вежба, писмене и усмене провере

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

4.

Тема/модул/област

 PASSIONS

Циљеви

 Представити и вежбати
коришћење субјунктива
 Обновити и вежбати
изразе за изражавање
жеље и мишљења
 Дати своје мишљење о
неком филму
 Разговарати о
хобију,својим
интересовањима
 Описати уметничко дело

број
часова у
области

13

вежбе

4

утврђивање

2

Исходи

Облик рада

 Ученици користе изразе за
мишљење и осећања уз субјунктив
 Знају да опишу филм, уметничко
дело и да говоре о својим

 Фронтални,
индивидуални,
у пару, групни

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

3

-

-

4

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
 фебруар, март
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омиљеним активностима

Наставна средства
 уџбеник

Корелација са другим
предметом
 српски језик, ликовна
култура,историја
уметности

Праћење и оцењивање
 писмени задатак, говорна вежба, писмене и
усмене провере

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

5.

Тема/модул/област

 REVES ET AVENIR

Циљеви

 Представити и вежбати
вокабулар потребан за
планирање,маштање
 Представити и вежбати
изразе у вези са
хипотезом,хипотетичке
реченице,реално и
замишљено
 Обновити и вежбати
граматичке структуре
потребне за предвиђање
,надања и планови

број
часова у
области

24

вежбе

7

утврђивањ
е

обрада

6

8

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

3

-

-
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 Изражавање намере,
циља
 Упознавање са
терминима из науке и
технологије
Исходи

Облик рада

 Ученици предвиђају временске
услове и будуће догађаје
 Ученици знају да изразе своје
емоције,да искажу и неки план,
визију,претпоставку или пројекцију
будућности кроз изразе из
науке,технологије
 Схватају узрочно-последичне везе

 Фронтални,
индивидуални,
у пару, групни

Наставна средства
 уџбеник

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Корелација са другим
предметом
 српски језик, енглески
језик

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
 aприл, мај, jун

Праћење и оцењивање
 писмени задатак, говорне вежбе, писмене и
усмене провере

Туристички техничар
Агенцијско и хотелијерско пословање
Трећи
124+120
4
скрипта професора надлежних за оглед и наст.
материјал са Интернета
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Бр.

Тема/модул/област
Организовање скупова и
пратећих услуга

Редни
број
области

Циљеви



Упознавање ученика
са појмом, врстом и
начином
организовања скупова;



Оспособљавање ученика
да учествују у
организовању скупа.

број
часова у
области
244

Исходи



















По завршетку модула ученик је у стању да:
познаје повезаност туризма и догађаја;
дефинише МИЦЕ индустрију;
дефинише скуп;
описује врсте скупова;
набраја поводе за организовање скупова;
наброји услове неопходне за организацију скупа;
познаје начине организовања скупова;
врши хотелске послове везане за организовање
скупа;
израђује позивнице за скуп;
опише поступак регистрације учесника скупа;
познаје елементе организационог плана (сценарија);
сарађује са свим хотелским службама поводом
организације скупа;
обезбеди превоз до хотела и назад за учеснике скупа
и предаваче;
смести учеснике и предаваче скупа;
познаје елементе протокол скупа;
учествује у припреми скупа;
врши промоцију скупа;

Фонд/тип часа
остали
вежбе
обрада
типови
часова
120
/
4

практ.
наст.
/

практ.
наст.
у блоку
120

Облик рада

Методе рада

фронтални,
индивидуални, рад у
пару, групни рад

вербални, рад на тексту,
писани рад, рад на рачунару,
илустративно-демонстративна
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организује слободно време за учеснике скупа,
предаваче и пратиоце;
учествује у креирању пратећих приредби скупа.

Наставна средства

Корелација са другим предметом

пропагандни материјал
туристичких агенција, ТО,
угоститељских објеката и
конгресних центара,
рачунари, пројектор,
приступ интернету, папир,
хамер, стикери,
фломастери

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Праћење и оцењивање

– Основи туризма и угоститељства;
– Основи економије;
– Економика и организација
туристичких предузећа;
– Пословна кореспонденција;
– Туристичка географија;
– Психологија у туризму;
– Финансијско пословање;
– Маркетинг у туризму и угоститељству;
– Професионална пракса.

Вредновање остварености
исхода вршити кроз:






праћење остварености
исхода;
тестове знања;
тестове практичних
вештина;
активности на часу;
самостални практичан рад.

Туристички техничар
Пословна кореспонденција
Трећи
62
2
Савремена пословна кореспонденција - за економског техничара у 1. разреду и туристичког техничара у 3. разреду, Елизабета
Шарковић, Милена Стегеншек, Мирослава Грујић,ЗУНС Београд 2003.; Канцеларијско пословање,М. Ралковић, Б. Суботић, ЗУНС
Београд,2006.; Пословна и службена кореспонденција за 4. разред правне и биротехничке школе, С. Рајковић, ЗУНС Београд,2006.

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

Ред.б
р.

број часова
у области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

прак
т.

практ.
наст.у
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теме

1.
2.
3.
4.

5.






Правила слепог куцања
Обрада текста
Форме обликовања текстова
Пословна писма(форма и
врсте)
 Пословна коресподенција

- Упознавање ученика са
правилима слепог куцања;
Оспособљавање ученика за
десетопрстно слепо куцање.
- Упознавање ученика са
правилима слепог куцања;
Оспособљавање ученика за
десетопрстно слепо куцање.

наст
.

1.

23

21

2

2.

8

7

1

3.

9

9

/

4.

12

11

1

5.

10

9

1

блоку

-Упознавање ученика са
различитим формама
обликовања текста
- Оспособљавање ученика за
самостално писање пословних
писама
- Оспособљавање ученика за
пословну коресподенцију

Исходи

Облик рада

Методе рада
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 Ученик је по завршетку предмета у стању да :






познаје правила слепог куцања;
заузме правилан положај тела приликом куцања;
познаје делове рачунара;
познаје командне и функционалне тастере;
користи десотопрстно куцање без гледања у
тастатуру;
испуни стандард брзине и тачности у куцању
задатог текста.

 фронтални,
индивидуални

 вербална, текстуална,
демонстративна,
илустративна, рад на
рачунару

управља текстуалним документима и чува их у
различитим верзијама;

креира и уређује текстуалне документе;

креира и уређује табеле;

уметне објекте у текст и модификује их;

направи циркуларна писма;

подешава параметре изгледа странице
текстуалног документа;

проналази и исправља правописне и словне
грешке помоћу алата уграђених у програм за
обраду текста.
 откуца текст за ограничено или најкраће време;
 обликује текст у америчкој – блок форми;
 обликује текст у француској – зупчастој форми;
 обликује текст у комбинованој форми;
обликује текст у слободној форми.


 Познаје форму и врсту пословних писама;
 Састави пословна писма на основу (за)датих
елемената;
Познаје форме и елементе ино –коресподенције.






састави кратко пословно писмо;
састави захтев за понуду;
напише програм туристичког аранжмана;
напише потврду резервације;
испостави госту рачун;
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 креира разне форме табела и образаца потребних
на рецепцији;
 креира разне форме табела и образаца потребних
у пословању туристичких агенција;
напише извештај о раду.

Корелација са другим
предметом

Наставна средства
 рачунар, пројектор,текстови за
прекуцавање, пословна
документа, пропагандни летак

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Бр.

Тема/модул/област



 рачунарство и
информатика
 српски језик и књижевност
 стручни модули
 страни језик

Праћење и оцењивање
 праћење остварености исхода, тестови
знања, тестови практичних вештина

Tуристички техничари
Туристичка географија
Трећи
62
2
Станишић Б. Бујошевић М. Туристичка
географија за трећи разред угоститењско –
туристичке школе ЗУНС Београд
Циљеви

Фонд/тип часа
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1.
2.
3.

Простор и туризам

4.

Туристичке вредности
Саобраћај и туризам

5.

6.

7.
8.

Фактори туристичких
кретања

број
часова у
области

Стицање знања о
предмету,задатку и
циљевима
туристичке
географије и о

1.

3

2.

елементима
туристичких
кретања
Стицање знања о
појму, врстама
атрактивност
туристчких
вредности

Туристика кретања и
туристички правци
Туристички локалитети,
места, центри и регије

Редни
број
области



Усвајање знања о
улози собраћаја у
туризму и њиховој
узајамној
повезаности



Анализа утицаја
економских и
политичких,органи
зационих и

Туристичке регије света
Велики градови света

практ.

остали
типови
часова

практ.

2

1

-

11

7

4

3.

2

1

1

4.

4

3

1

5.

8

5

3

6.

3

2

1

7.

25

18

7

8.

6

4

2

вежбе

обрада

наст.
наст.
у блоку
-
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културних фактора
на развој туризма
Стицање знања о
облицима, врстама
и правцима
туристицких
кретања
Упознавање
ученика са
појмовима
туристички
локалитет, место,
центар и регија
Стицање знања о
природним и
антропогеним
туристичким
вредностима
Европе
Стицање знања о
природним и
антропогеним
туристичким
вредностима
осталих
туристичких регија
света
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Стицање знања о
великим градовима
света.центрима
највеће моћи
Исходи










По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
 дефинише туристичко географске појмове
 наведе елементе туристичких кретања
 разликује међусобну повезаност и
условљеност
туристичких кретања
 дефинише туристичке вредности и њихова
својства
 наведе врсте туристичких вредности
 наведе карактеристике природних и
антропогених
турисричких вредности
 наведе врсте собраћаја
 познаје предности и недостатке појединих
врста саобраћаја
 објасни улогу собраћаја у повезивању
матичних и
туристичких места
 дефинише туристичко кретање
 разликује врсте туристичких кретања
 опише поједине облике туристичких кретања
 опише правце туристичких кретања
познаје најважније правце туристичких кретања
 наведе особености туристичког локалитета,
места,
центра и регије

Облик рада
фронтални,
индивидуални, рад у
пару, рад у групи

Методе рада

монолошко – дијалошка,
илустративно –
демонстартивна, рад на
тексту
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разликује појмове локалитет, место, центар и
регија
 именује природне туристичке регије Европе
и укаже
на њихов положај


опише утицај природних и антропогених
фактора на
положај и атрактивност туристичких регија
Европе



користи географску карту као извор сазнања
и
инфрмација



идентификује разлоге атрактивности
туристичких
регија Европе



издвоји специфичности туристичких регија
Европе




анализира узроке и последице атрактивности
и
развијености појединих туристичких регија
Европе
 именује остале туристичке регије света и
укаже на
њихов положај


опише утицај природних и антропогених
фактора на
положај и атрактивност осталих туристичких
регија
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света







користи географску карту као извор сазнања
и
инфрмација



идентификује разлоге атрактивности осталих
туристичких регија света

издвоји специфичности осталих туристичких.
Регија света
 Именује градове света као центре туризма
 Опише туристичко-геог.положај градова
 Издвоји специфичности и атрактивности
градова као комплексних тур.мотива
 Наведе факторе динамичног развоја
град.туризма у савременом свету
Користи геог.карту као извор сазнања и
информација




Наставна средства
геог. карте, неме карте,
лаптоп, филмови
пројектор, ППТ, видео
записи

Корелација са другим предметом
–
–
–
–
–
–
–

Агенцијско и хотелијерско пословање
Пословна кореспонденција
Основи економије
Географија
Историја
Историја уметности
Маркетинг у туризму и угоститељству

Праћење и оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:




праћење остварености
исхода
тестове знања
тестове практичних
вештина
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Бр.

Тема/модул/област

1.

2.

Психологија као наука
Психички процеси и

3.

особине
Особа у социјалној
интеракцији

4.

Психологија туристе и
опхођење са
5.

гостом/клијентом
Психологија пропаганде у
туризму

Циљеви

Циљ наставе психологије
је
да
допринесе
формирању
зреле,
одговорне, социјализоване
и асертивне особе, да
пружи подршку развоју
компетенција значајних за
рад и даљи професионални
развој
кроз
стицање
функционалних знања о
основним
карактеристикама
психичког
живота
и
понашања
човека,
формирање
правилних
ставова и овладавање
социјалним вештинама.
Задаци наставе
психологије су да
ученици:


стекну основна знања
о
психичким
процесима,
особинама, стањима и
њиховом

Фонд/тип часа
остали
вежбе
обрада
типови
часова

Редни
број
области

број
часова у
области

1.

4

2

2

2.

14

8

6

3.

20

9

11

4.

16

8

8

5

8

3

5

практ.
наст.

практ.
наст.
у блоку

-

-
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манифестовању
у
понашању;
разумеју
психички
живот
особе
као
целину
међусобно
повезаних
процеса,
стања и особина;
разумеју везу која
постоји
између
понашања особе и
личности и ситуације;
разумеју психолошке
основе међуљудских
односа и унапреде
комуникацијске
вештине;
стекну
знања
о
психолошким
карактеристикама
корисника
угоститељскотуристичких услуга;
развију ставове који
уважавају психолошке
карактеристике
корисника улуга;
развију
професионалну етику
и
поштовање
корисника услуга без
дискриминације
по
било ком критеријуму;
разумеју
концепт
менталног здравља и
значај
превенције,
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унапреде
здраве
стилове живота и
примењују
их
у
свакодневном животу;
унапреде сарадњу са
другима,
као
и
способност за тимски
рад
и
неговање
социјалних
и
емоционалних односа;
развију
став
о
неопходности сталног
стручног усавршавања
и
отворености
за
промене;
примењују
стечена
знања
и
вештине
критичког мишљења
при доношењу одлука
и решавању проблема
у
професионалном
раду и свакодневном
животу.
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Исходи

Облик рада

Фронтални,
индивидуални, рад
у пару и групни

Методе рада

Монолошко – дијалошка,
демонстративна, рад на
тексту

По завршеном програму за овај наставни предмет,
ученик ће бити у стању да објасни предмет
изучавања
психологије,
познаје
основне
психолошке појмове и процесе, увиди значај
примене стечених знања за рад у туризму, објасни и
демонстрира технике успешне комуникације, као и
особине туристичког радника потребне за успешно
обављање послова туристичког радника.

Наставна средства
лаптоп, пројектор, ППТ,
видео записи

Корелација са другим предметом
-

Агенцијско и хотелијерско пословање
Маркетинг у туризму и угоститељству
Професионална пракса
Социологија са правима грађана

Праћење и оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:




праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина
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Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Бр.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Тема/модул/област
Увод у финансије

Новац

Платни промет
Пословне финансије
Послови са банкама
Jaвне финансије

Туристички техничар
Финансијско пословање
Трећи
62
2
наставни материјал који припрема наставника

Циљеви
 Стицање основних знања
о финансијама као
научној дисциплини
 Стицање основних знања
о финансијским
организацијама и
институцијама у Србији

Фонд/тип часа
остали
вежбе
обрада
типови
часова
3
6

Редни
број
области
1.

број
часова у
области
9

2.

3

1

2

3.

30

3

5

4.

10

3

7

5.

7

2

5

 Упознавање ученика са
новцем, новчаном
равнотежом и
стабилношћу

6.

3

1

практ.
наст.

практ.
наст.
у блоку

2

 Оспособљавање ученика
за самостално обављање
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послова платног промета
туристичког предузећа


Стицање основних знања о
пословним финансијама и
финансијској функцији у
предузећу



Стицање основних знања о
пословним финансијама и
финансијској функцији у
предузећу

Упознавање ученика са
активностима државе и
буџетским системом

Исходи

















Дефинише науку о финансијама
наведе предмет изучавања науке о финансијама
наведе функције финансија
разликује макрофинансије и микрофинансије
наведе дисциплине у оквиру науке о финансијама
наведе финансијске институције и финансијске
организације у Републици Србији
наведе дефиницију новца
објасни новчану масу
опише инфлацију и дефлацију
дефинише девалвацију и ревалвацију
дефинше валуту
дефинише девизе и девизни курс
објасни функционисање девизног тржишта
разл дефинише платни промет
наведе значај платног промета
разликује врсте платног промета

Облик рада

Методе рада

-фрoнтални

-дијалашка

-у групи

-олуја идеја

-у пару

-мапа ума

-индивидуални

-вербална
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разликује облике плаћања
разликује учеснике у платном промету
наведе носиоце платног промета
кратко опише задатке носилаца платног промета
дефинише трансакције плаћања
разликује облике платног промета
разликује рачуне у платном промету
наведе кораке у процедури отварања рачуна
попуни обрасце за отварање текућег рачуна
кратко опише начин вођења рачуна
идентификује послове платног промета
разликује инструменте платног
промета
класификује инструменте платног промета
идентификује елементе инструмената платног
промета
попуни готовинске инструменте платног промета
попуни безготовинске инструменте платног промета
идентификује елементе инструмената међународног
платног промета
попуни обрасце инструмената међународног платног
промета дефинише пословне финансије
наведе функције пословних финансија
дефинише банкарство
кратко опише трансформацију традиционалног
банкарства
дефинише банку
разликује врсте банака
кратко опише историјат и задатке Народне банке
Србије
наведе органе управљања Народне банке Србије
наведе услове оснивања пословне банке
опише процедуру оснивања пословне банке
разликује органе управљања и руковођења пословном
банком
дефинише банкарске послове
класификује банкарске послове на основу различитих
критеријума
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наведе пасивне банкарске послове
објасни пасивне банкарске послове
наведе активне банкарске послове
објасни активне банкарске послове
наведе неутралне банкарске послове
наведе сопствене банкарске послове
објасни сопствене банкарске
послове

 наведе дефиницију јавних финансија и буџета
 разлијује облике јавних прихода и расхода
 познаје структуру јавних прихода и расхода у
Републици Србији

Наставна средства
обрасци , курсне листе

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература
Бр.

Тема/модул/област

Корелација са другим предметима
Агенцијско и хотелијерско пословање,
Предузетништво, Основи туризма и
угоститељства, Основи економије

Tуристички техничар
Маркетинг у туризму и угоститељству
Трећи
62
2
Бакић О. Маркетинг у туризму, Универзитет
Сингидунум, Београд, 2015.
Циљеви

Праћење и оцењивање
Праћење остварености исхода
и тестови знања

Фонд/тип часа
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1.

2.

Увод у маркетинг у
туризму
Туристичко тржиште и
примена маркетинга

3.
Инструменти маркетинг
микса
4.
5.

Понашање потрошача у
процесу куповине у
туризму

 Упознавање ученика са
појмом и етапама
развоја маркетинга у
туризму
1.
Упознавање
ученика са
туристичким
тржиштем (понуда
и тражња)
2.

Истраживање
туристичког тржишта и
формирање
маркетиншке базе
података

Редни
број
области

број
часова у
области

1.

6

5

1

2.

21

14

7

3.

17

11

6

4.

10

6

4

5.

8

5

3

вежбе

обрада

остали
типови
часова

практ.
практ.
наст.
наст.
у блоку

Оспособљавање
ученика за
примену
инструмената
маркетинг микса

 Упознавање ученика са
понашањем потрошача
у куповини

3.

Упознавање
ученика са
основним
техникама
истраживања
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тржишта и базом
података
Исходи
Облик рада

Методе рада

Ученик је по завршетку теме у стању да:
 наводи дефиницију појма маркетинга;
 разликује етапе развоја маркетинга;
 познаје маркетинг оријентацију

 наводи дефиницију туристичког тржишта;
 познаје специфичности туристичког тржишта;
 наводи дефиницију туристичке понуде и
тражње;
 познаје карактеристике туристичке понуде и
тражње;
 на задатом примеру истражује тржиште;
 познаје појам „здрава конкуренција“;
 на задатом примеру сегментира тржиште
 наводи дефиницију туристичког производа;
 познаје факторе креирања туристичког
производа;
 разликује фазе животног циклуса производа;
 опише квалитетан туристички производ;
 опише начин иновирања туристичког
производа;
 дефинише цену туристичког производа;
 познаје факторе креирања цене;
 познаје елементе промотивне политике;
 разликује канале продаје;
 познаје особине и значај добре локацијe;

фронтални,
индивидуални, групни,
рад у пару

Корелација са другим
предметом

вербална, рад на тексту,
илустративнодемонстративна, писани рад,
рад на рачунару

Праћење и оцењивање

― Основи туризма Вредновање остварености
и угоститељства;
исхода вршити кроз:
― Агенцијско
и
хотелијерко
 праћење остварености
пословање;
исхода
― Економика
и  тестове знања
организација
 усмено излагање
туристичких
предузећа;
Предузетништво
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 Употреби инструменте на примеру путем
презентације.

 дефинише факторе који утичу на понашање
људи као потрошача;
 објасни основне фазе процеса одлучивања;
 анализира основне ризике при куповини услуге.
 објасни поступак исраживања тржишта у
реалном окружењу;
 објасни начине формирања маркетиншке базе
података;
 наведе могуће проблеме у формирању базе
података.

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Туристички техничар
Историја уметности
Трећи
93
3
Историја уметности за 1. и 2. разред ликовне и 3. разред угоститељскотуристичке школе
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Фонд/тип часа
Бр.

1.

Тема/модул/област

 Уметност праисторије

Циљеви

 Продубљивање знања
ученика из области
уметничког стваралаштва
првог човека
 Утврђивање стеченог
знања о уметности овог
периода историје светске
уметности
Исходи

број
часова у
области

4

вежбе

утврђивање

1

Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

писмени
задаци

практ.
наст.

3

Облик рада

 Ученици примењују стечена знања о  Фронтални
уметности првих људских заједница
и могу да их стручно, критички
обраде
 Ученици су стекли вештину стилског
препознавања и разликовања што
им може помоћи приликом стручног
објашњавања током обиласка музеја
и значајних археолошких локалитета
и налазишта
Корелација са другим
Наставна средства
предметом
 вербална
 историја
 текстуална
 ликовна култура
 визуелна

обрада

практ.
наст.
у
блоку

Методе рада
 монолошка
 дијалошка
 демонстративна

Време
реализације
 септембар

Праћење и оцењивање


Фонд/тип часа
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практ.
број
часова у
области

2.

 Источне цивилизације

 Усвајање и
продубљивање знања
ученика о уметничком
изражавању првих
цивилизација
 Подстицање развоја
интересовања ученика за
уметничко ставралаштво
и изражавање
 Провера степена
усвојености знања о
уметности Источних
цивилизација

3

Исходи
 Ученици више знају о техникама
израде и уметничким стремљењима
људи Старог света
 Ученици су способни да уоче стилске
карактеристике и да критички
објасне токове уметничке мисли
народа првих цивлизованих
друштава као и да пруже те
информације заинтерсованима
приликом обиласка музеја и

вежбе

утврђивање

1

Облик рада
 фронтални

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Методе рада
 монолошки
 демонстративни

Време
реализације
 септембар
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значајних археолошких локалитета

Наставна средства
 вербална
 текстуална
 визуелна

Корелација са другим
предметом
 историја
 ликовна култура

Праћење и оцењивање
 праћење активности током часа
 усмена провера, утврђивање

Фонд/тип часа
Бр.

3.

Тема/модул/област

 Егејска уметност

Циљеви

 Усвајање знања о
техници, намени и
стилским
карактеристикама
уметничких предмета
критске и микенске
уметности
 Утврђивање и провера
стеченог знања код
ученика о почецима
уметничког стваралаштва
Егејског света
Исходи

број
часова у
области

3

вежбе

утврђивање

1

Облик рада

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.

практ.
наст.
у
блоку

2

Методе рада

Време
реализације
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 Ученици ће бити способни да
прпознају, стилски одреде и објасне
уметничке карактеристике ликовних
дела из овог историјскоуметничког
периода што ће им користити
приликом посете музејима и
значајним археолошким
локалитетима

Наставна средства
 Вербална
 Текстуална
 Визуелна

 Фронтални

 монолошки
 демонстративан

Корелација са другим
предметом
 Историја
 Ликовна култура

 септембар
 октобар

Праћење и оцењивање
 Усмена провера, утврђивање

Фонд/тип часа
Бр.

4.

Тема/модул/област

 Античка Грчка

Циљеви

 Усвајање и
продубљивање знања
ученика о уметничком

број
часова у
области
7

вежбе

утврђивање

2

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.

практ.
наст.
у
блоку

5
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стваралаштву Грчке у
античком периоду
 Стицање способности
ученика да уоче и
препознају стилске
особености античке грчке
уметности
 Утврђивање знања
ученика о
карактеристикама
уметности античке Грчке
Исходи

Облик рада

 Ученици умеју да препознају и
разликују особине уметничког
стваралаштва античке Грчке што ће
моћи да примене у непосредном
сусрету са уметношћу овог периода
приликом објашњења и критичког
осврта на исте

Наставна средства
 вербална
 текстуална
 визуелна

 Фронтални

Методе рада
 монолошка
 демонстративна

Корелација са другим
предметом
 Историја
 Ликовна култура

Време
реализације
 октобар
 новембар
 децембар

Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
Бр.

5.

Тема/модул/област

 Стари Рим

Циљеви

 Усвајање и проширивање
знања ученика о
особинама уметности
античког Рима
 Стицање способности
ученика да стилски
препознају и одреде
карактеристике
уметничког стваралаштва
Старог Рима
 Утврђивање стечених
знања о гранама
ликовних уметности Рима
у античком периоду

број
часова у
области

10

Исходи

утврђивање

2

Облик рада

 Ученици ће бити способни да
препознају, стилски одреде и
објасне уметничке карактеристике
ликовних дела древног Рима што ће
им користити приликом посете
музејима и значајним археолошким
локалитетима

Наставна средства

вежбе

 фронтални

Корелација са другим
предметом

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.

практ.
наст.
у
блоку

8

Методе рада
 монолошки
 демонстративни

Време
реализације
 новембар
 децембар

Праћење и оцењивање
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 вербална
 текстуална
 визуелна

 историја
 ликовна култура

 праћење активности током часа
 писмена провера

Фонд/тип часа
Бр.

6.

Тема/модул/област

Циљеви

 средњевековна уметност на
тлу бивше Југославије

 стицање знања о развоју
уметничке делатности
наших народа, тј народа
бивше Југославије
 Проширивање знања о
културном наслеђу и
традицији народа са ових
простора
 Утврђивање стеченог
знања из ове области

број
часова у
области

13

Исходи
 Ученици више знају о културном
наслеђу народа нашег поднебља,
умеју да препознају стилске
карактеристике и особености
ликовних дела насталих у периоду
раног средњег века
 У контакту са примерима уметничког
стваралаштва из овог периода

вежбе

утврђивање

3

Облик рада
 Фронтални

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.

практ.
наст.
у
блоку

10

Методе рада
 монолошка
 демонстративна
 текстуална

Време
реализације
 децембар
 јануар
 фебруар

- 214 -

ученици ће моћи да пруже више
информација и објашњења
заинтересованим лицима као и да
их критички, стручно представе
Корелација са другим
Наставна средства
предметом
 вербална
 текстуална
 визуелна

 Историја
 Ликовна култура

Праћење и оцењивање
 Праћење активности током часа
 усмена провера

Фонд/тип часа
Бр.

7.

Тема/модул/област

 Романичка уметност

Циљеви

 Усвајање и проширивање
знања ученика о стилским
карактеристикама
романичког стила у
архитектури, скулптури,
сликарству и примењеној
уметности
 Утврђивање знања
ученика стеченог из ове
области
Исходи

број
часова у
области

3

вежбе

утврђивање

1

Облик рада

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.

практ.
наст.
у
блоку

2

Методе рада

Време
реализације
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 Могућност ученика да препознају,
 Фронтални
опишу и објасне главне
карактеристике романичког стила,
што ће бити важно у додиру са
примерима ове уметности приликом
обиласка музеја и архитектонских
здања из овог периода
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Монолошка
 демонстративна

 вербална
 текстуална
 визуелна

 праћење активности током часа
 усмена провера

 историја
 ликовна уметност

 фебруар

Праћење и оцењивање

Фонд/тип часа
Бр.

8.

Тема/модул/област

 Готичка уметност

Циљеви

 Стицање и проширивање
знања ученика о стилским
елементима готичке
уметности у архитектури,
скулптури, сликарству и
примењеној уметности
 Утврђивање знања
ученика из ове области
Исходи

број
часова у
области

3

вежбе

утврђивање

1

Облик рада

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.

практ.
наст.
у
блоку

2

Методе рада

Време
реализације
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 Могућност ученика да препознају,
 Фронтални
опишу и објасне главне
карактеристике готичког стила, што
ће бити важно у додиру са
примерима ове уметности приликом
обиласка музеја и архитектонских
здања из овог периода
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Монолошка
 демонстративна

 вербална
 текстуална
 визуелна

 усмена провера, утврђивање

 историја
 ликовна култура

 март

Праћење и оцењивање

Фонд/тип часа
Бр.

9.

Тема/модул/област

 Уметност Ренесансе

Циљеви

 Проширивање и стицање
знања ученика о стилским
особинама ренесансне
уметности у области
архитектуре, скулптуре и
сликарства
 Провера стеченог знања
ученика о уметности
Ренесансе
Исходи

број
часова у
области

16

вежбе

утврђивање

4

Облик рада

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.

практ.
наст.
у
блоку

12

Методе рада

Време
реализације
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 Ученици ће умети да препознају
 Фронтални
карактеристике ренесансне
уметности, да разликују токове који
се јављају током развоја ренесансе
на широком простору западне
Европе
 Ученици ће бити способни да
стручно и критички објасне,
приближе и анализирају примере
ренесансне уметности што је
нарочито важно приликом обиласка
великог броја европских и светских
музеја и галерија где се чувају ова
дела као и примера ренесансне
архитектуре широм Европе.
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 монолошка
 текстуална
 демонстративна

 вербална
 текстуална
 визуелна

 усмена провера, утврђивање

 историја
 ликовна култура

 април
 мај

Праћење и оцењивање

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

 систематизација

Циљеви

 систематизација
обрађеног градива током
школске године
Исходи

број
часова у
области
2

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.

практ.
наст.
у
блоку

2
Облик рада

Методе рада

Време
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реализације
 Ученици умеју да препознају и
разликују особине уметничких
предмета из различитих епоха од
праисторије до ренесансне
уметности

 дијалошка

Корелација са другим
предметом

Наставна средства
 фотографије, књиге,
филмови

 Фронтални

 стручни предмети

Назив модула:

Организовање скупова и пратећих услуга

Трајање модула:

60 часова

 јун

Праћење и оцењивање
 Писмена провера

Наставни предмет: Професионална пракса

ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА



Оспособљавање ученика
да учествују у
организовању скупа

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:







врши хотелске послове везане
за организовање скупа;
израђује позивнице за скуп;
сарађује са свим хотелским
службама поводом
организације скупа;
обезбеди превоз до хотела и
назад за учеснике скупа и
предаваче;
смести учеснике и предаваче
скупа;
учествује у припреми скупа;









Хотелски послови везани за
организовање скупова;
Позивнице за скуп;
Превоз учесника скупа;
Припремање скупа;
Промоција скупа;
Слободно време скупа;
Пратеће приредбе скупа.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА


Професионална пракса се реализује по завршетку наставе у
трајању од 60 часова, и то: 10 дана по 6 часова на основу
годишњег плана рада школе.



Оцењивање:
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Вредновање остварености исхода се врши кроз:

врши промоцију скупа;
организује слободно време за
учеснике скупа, предаваче и
пратиоце;
учествује у креирању пратећих
приредби скупа.





праћење остварености исхода;
тестове практичних вештина;
дневник практичне наставе који сваки ученик води за
време професионалне праксе.

Препоруке за реализацију наставе



оцењивање је описно (задовољио/није задовољио) и не утиче
на успех ученика
услов за упис у наредни разред је потврда о похађању и
релизованој практичној настави.
.

В: Изборни предмети

Назив предмета:

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Годишњи фонд часова:

31

Разред:

трећи
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ИСХОДИ
ТЕМА

ДЕМОКРАТИЈА
И ПОЛИТИКА

ЦИЉ
 Разумевање
појмова
демократија,полит
ика, власт,
грађански живот
 Упознавање са
механизмима
функционисања
демократије и
институцијама
демократије
 Сагледавање
значаја и начина
контроле и
ограничења власти
у демократији

По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ

НАЧИН

ПО ТЕМАМА

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА


 Објасни појмове демократија,
политика, власт, грађански живот
 Наведе разлике између
демократског и недемократског
начина одлучивања
 Објасни разлике између непосредне
и посредне демократије

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

 Демократија, политика и
власт
 Функционисања институције
демократије
 Механизми и начини
Облици наставе
контроле и ограничења
власти у демократском
Предмет се реализује кроз
поретку
следеће облике наставе:

 теоријска настава
Подела одељења на групе

 Анализира различите начине
ограничавања власти

 Одељење се не дели на
групе

 Разликује надлежности
законодавне,извршне и судске
власти

Место реализације наставе
 Настава се реализује у
учионици

Препоруке за реализацију
наставе
 Реализација програма
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треба да се одвија у складу
са принципима активне,
проблемске и
истраживачке наставе са
сталним рефлексијама на
одговарајуће појаве из
друштвеног контекста
прошлости и садашњости.
Квалитет наставе се
обезбеђује
усаглашавањем садржаја
са одговарајућим
методичким активностима
и сталном разменом
информација унутар групе.
Добар индикатор успешне
наставе је способност
ученика да адекватно
примењују стечена знања и
вештине и да у пракси
изражавају ставове и
вредности демократског
друштва.
Наставник треба да пружи
неопходну помоћ и
подршку ученицима у
припреми и реализацији
активности, а заједно са
групом да обезбеди
повратну информацију о
њеној успешности.
У
реализацији
овог
програма наставник је
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извор знања, организатор
и
водитељ
ученичких
активности и особа која
даје
повратну
информацију.
 Повратна информација је
од великог значаја не само
за процес стицања
сазнања, већ и за
подстицање
самопоуздања, учешћа у
раду групе и мотивације за
предмет
 За успешно реализовање
наставе број ученика у
групи не би требала да
буде већа од 25 ученика.
Оптималан број ученика је
15-20 ученика

Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
1.праћење остварености
исхода

Оквирни број часова по
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темама
 Демократија и политика (5
часова)
 Грађанин и друштво ( 9
часова)
 Грађанска и политичка
права и право на грађанску
иницијативу
( 9 часова)
 Планирање конкретне
акције
( 8 часова)

ГРАЂАНИН И
ДРУШТВО









Сагледавање улоге
грађанина/грађанк
е у демократском
друштву
Упознање се са
радом локалне
самоуправе
Сагледавање улоге
и карактеристика
цивилног друштва
у демократији
Сагледавање
значаја и начина
учествовања
грађанина/грађанк









Разуме политичко одређење појма
грађанин/грађанка
Разуме значај поштовања закона у
демократској држави
Објасни улогу локалне самоуправе и
послове којима се она бави
Објасни карактеристике и улогу
цивилног друштва
Наведе могућности утицаја грађана
на власт, правни и политичи систем
(различите форме грађанског
удруживања, различите форме
грађанских иницијатива и акција)
Идентификује и анализира факторе
који ометају/ подстичу демократски

 Однос државе и грађанског
друштва
 Појам грађанина
 Значај и начин учествовања
грађанина у политици
 Улога грађана у остваривању
права
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е у политици

ГРАЂАНСКА И
ПОЛИТИЧКА
ПРАВА И
ПРАВО НА
ГРАЂАНСКУ
ИНИЦИЈАТИВУ

 Упознавање
ученика са
суштином
грађанских права и
правом на
грађанску
иницијативу
 Сагледавање улоге
грађана у
остваривању
људских права у
демократском
друштву

 Сагледавање
неопходности и
начина активног
учешћа грађана у
демократском

развој друштва

 Објасни појам људских права
 Наведе врсте људских права и
објасни њихов садржај
 Анализира предствљање људских
права у актуелним медијима
 Објасни улогу појединца у заштити и
оствариању људских права
 Објасни појам грађанске иницијативе
 Наведе надлежности општине и
послове којима се она бави
 Разликује формалну од нефомалне
иницијативе
 Наведе форму и садржај формалног
предлога грађанске иницијативе
 Наведе структуру, функционисање,
правила и процедуре рада
Скупштине
 Изведе симулацију заседања
Скупштине поштујући све процедуре
у процесу доношења одлука на
предлог грађана
 Oбјасни појам, карактеристике, улогу
и врсте удруживања грађана
 Идентификује и анализира
активности и акције удружења
грађана у својој локалној заједници.

 Право на грађанску
иницијативу
 Партиципација грађана у
процесу доношења одлука и
право на самоорганизовање
грађана
 Улога невладиних
организација
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друштву

ПЛАНИРАЊЕ
КОНКРЕТНЕ
АКЦИЈЕ

 Подстицање и
оспособљавање
ученика за
планирање
заједничких акција
и пројеката у
локалној заједници









Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова

Идентификује проблеме у својој
локалној заједници
Анализира изабране проблеме,
изучава их
Предлаже активности и дискутује о
њима са осталим члановима тима
Сарађује са члановима тима и
учествује у доношењу одлука
Формулише циљеве и кораке акције
Иницира активности ,прати их и
оцењује
Представи путем јавне презентацију
нацрт акције и резултате акције

 Избор проблема
 Идентификација могућих
решења
 Припрема нацрта акције
 Реализација акције (ван
редовних часова и
учионице)
 Анализа реализоване акције
 Представљање резултата
акције

Туристички техничари
Верска настава
трећи
31
1
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Литература

/

Бр.

Тема/модул/област

1.

Увод

Циљеви

а)Утврђивање знања стеченог у
претходној години
б) упознавање ученика са градивом
које ће се обрађивати у наступаућој
години

Редни
број
области

број
часова у
области

1.

1

Исходи

Фонд/тип часа
остали
вежбе
обрада
типови
часова

1

Облик рада

Фронтални,
1. Ученици су упознати са градивом обрађеним у другом
дијалошки
разреду средње школе
2. Ученици су упознати са градивом које се обрађује у трећем
разреду
Наставна средства
Корелација са другим предметом
/

Бр.

Тема/модул/област

2.

За живот света

Циљеви

а) Литургија као темељ постојања света
б) Објашњење појма "Литургија је
икона Царства Небеског"
в) Учествовањем у литургији
учествујемо у Царству Небском

Српски језик,историја,биологија

Редни
број
области

број
часова у
области

2.

7

практ.
наст.

практ.
наст.
у блоку

-

-

Методе рада
комбиновани

Праћење и оцењивање
/

Фонд/тип часа
остали
вежбе
обрада
типови
часова

5

2

практ.
наст.

практ.
наст.
у блоку

-

-
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Исходи

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Облик рада

Методе рада

Фронтални,
1. Ученици знају да хришћани литургији посматрају као темељ
дијалошки,
света
2. Ученици схватају да је Литургија увод у Царство Небеско
рад у групи
3. Ученици разумевају да ако учествују на литургијама као
верници учествују у Царству Небеском као таквом
Наставна средства
Корелација са другим предметом

комбиновани

Свето Писмо
Служебник
„ Еклисиолошке теме” Јован Зизијулас

Разговор кроз питања

Српски језик,историја

Праћење и оцењивање

Туристички техничар
Географија културе
Трећи
62
2
материјал из различитих извора
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Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

1.
2.
3.
4.
5.

Простори културе
Расе и нације
Језици света
Религије света

6.

Миграције становништва
света

7.

Државе и политика
8.
9.

Село и град
Цивилизације
Културни пејзажи

Редни
број
области

број
часова у
области

• упознавање ученика са
карактеристикама
културног простора

1.

4

2.

• стицање знања о расној и
националној структури
становништва света

практ.

остали
типови
часова

практ.

3

1

-

12

8

4

3.

8

4

4

4.

12

7

5

• упознавање ученика са
индоевропском и
неиндоевропском групом
језика

5.

5

3

2

6.

7

4

3

7.

7

4

3

• упознавање ученика са
географском
распрострањеношћу
религија

8.

3

2

1

9.

4

2

2

Циљеви

• упознавање ученика са
савременим кретањима
становништва у свету

вежбе

обрада

наст.
наст.
у блоку
-

• упознавање ученика са
географским
карактеристикама држава
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• упознавање ученика са
културно – географским
карактеристикама насеља
• упознавање ученика са
савременим
цивилизацијским зонама


упознавање
ученика са појмом
културни пејзаж
 сазнања о
типовима
културног пејзажа
и променама
упознавање са значајем
културног пејзажа за
туризам
Исходи
По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
• да дефинише карактеристике културног простора
• да опише културни простор места у којем живи
• да разликује врсте раса

Облик рада

фронтални,
индивидуални, рад
у пару и групи

Методе рада

монолошко – дијалошка,
илустративно –
демонстартивна, рад на
тексту

• да разликује групе народа
• да разликује групе народа у Европи
• да објасни порекло врста раса и група народа
• да познаје етно – социјалне специфичности
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појединих нација
• да направи презентацију о етно – социјалним
специфичностима појединих нација и средине у
којој живи, као и обележја националних кухиња
• да наброји језичке групе света
• да идентификује распрострањеност језика
• да објасни просторно ширење и распрострањеност
светских религија и њихове основне одлике
• да наведе распрострањеност регионалних религија
и религија у Србији
• да објасни феномен ходочашћа и религиозног
туризма
• да дефинише појам миграције становништва
• да разликује врсте миграција
• да разликује легалне и нелегалне миграције
• да познаје савремена миграциона кретња у Европи
посебно на Балкану и у средини у којој живи
• да наведе географске елементе државе
• да познаје врсте држава према географским
елементима
• да опише процес европских интеграција
• да разликују појам села и града
• да разликују типове сеоских и градских насеља
• да објасне процес урбанизације
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• да наведе врсте савремених цивилизација
• да познаје распрострањеност савремених
цивилизација
 да дефинише културни пејзаж
 издвоји типове културних пејзажа
успостави корелације културни пејзажи - туризам
Наставна средства
Корелација са другим предметом
геог. карте, неме карте,
лаптоп, филмови
пројектор, ППТ, видео
записи

историја, историја уметности, туристичка
географија, социологија, верска настава,
грађанско васпитање, стручни предмети

Праћење и оцењивање
Праћење остварености исхода,
усмена и писмена провера
знања

4.4. Образовни профил туристички техничар – четврти разред
А: Обавезни општеобразовни предмети
Образовни профил

Туристички техничар

Предмет

Српски језик и књижевност

Разред

IV

Годишњи фонд часова

90

Недељни фонд часова

3

Литература

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за
четврти разред
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Фонд/тип часа
Бр.

1.

2.
3.
4.
5.

Тема/модул/област

 Проучавање
књижевног дела
 Савремена књижевност
 Лектира
 Језик
 Култура изражавања

Редни
број
области

Циљеви

- Упознавање ученика са
општим појмовима и
делима савремене
књижевности
- Упознавање ученика са
књижевним делима
обухваћеним програмом
лектире
- Обнављање и
проширивање знања
ученика из области
језика (синтакса и
правопис)

практ.
број часова у
области

вежбе

утврђивање

практ.

писмени
задаци

обрада

наст.
наст.
у блоку

1.

18

/

3

15

/

/

/

2.

24

/

4

20

/

/

/

3.

13

/

3

10

/

/

/

4.

15

6

2

7

/

/

/

5.

20

9

2

/

9

/

/

- Усавршавање
различитих облика
писменог и усменог
изражавања
Исходи
- Ученик поседује основна знања о савременој
књижевности и њеним репрезентативним књижевним
делима - Ученик је развио и културу читања и
интерпретативне способности, општу културу и

Облик рада

Методе рада

- фронтални

- монолошка

- индивидуални

- дијалошка

Време
реализације
Септембар-јун
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способност критичког мишљења

- групни

- рад на тексту

- Ученик је обновио и проширио знања о језику

- писани радови

- Ученик је усавршио различите облике усменог и
писменог изражавања

- илустративна

Наставна средства

Корелација са другим
предметом

Праћење и оцењивање

- текстови

- ликовна култура

- праћење остварености исхода

- слике

- музичка култура

- оцењивање активности ученика

- табла и креда

- историја

- оцењивање домаћих радова

- мултимедијални садржаји

- географија

- писмени задаци

- информатика
- грађанско васпитање
- верска настава
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Образовни профил

туристички техничар

Предмет

Енглески језик

Разред

Четврти

Годишњи фонд часова

60

Недељни фонд часова

2

Литература

Tourism 2

Фонд/тип часа
Бр.

1.

Тема/модул/област

 TOURIST
INFORMATION
SERVICES

Циљеви

 Представити различите врсте
сервиса који пружају информације
 Обновити и вежбати граматичке
структуре за давање упутстава
како стићи негде- фразе и
предлози кретања
Исходи

практ.

број
часова у
области

13

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.
наст.
у блоку

4

5+1

Облик рада

 Ученици знају да се да клијентима пруже
 Фронтални,
адекватне податке о тур.дестинацијама
индивидуални, у
пару, групни
 Ученици знају да дају упутства како да стигне
до неке дестинације или атракције
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

3

-

-

Време
реализације

Методе рада
 комбиноване

-



Праћење и оцењивање
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 Уџбеник

 српски језик, рачунарство и
информатика

 тест, говорне вежбе, усмене и писмене провере

Фонд/тип часа
Бр.

2.

Тема/модул/област

 HOTEL REPRESENTATIVE

Циљеви

 Представити различите
врсте хотел. представника
 Представити и обновити
градиво везано за модалне
глаголе
 Представити врсте болести
које се обично јављају на
одмору
Исходи

практ.

број
часова у
области

12

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.
наст.
у блоку

5

3

Облик рада

3

1

-

Време
реализације

Методе рада

 Ученци могу да објасне врсте хотел.
 Рад у пару,
представника
индивидуални,
фронтални,
 Ученици користе модалне глаголе и
групни
исказују обавезе и дају савете
 Ученици знају да опичи болести које се
обично јављају на одмору
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 комбиноване

 Уџбеник

 писмени задатак, говорне вежбе, усмене и
писмене провере

 српски језик, формирање и
пласман тур. Путовања,
основе туризма

-



Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
Бр.

3.

Тема/модул/област

 EATING OUT

Циљеви

практ.

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.
наст.
у блоку

 Представити и вежбати
речника у вези са
описивањем хране –
састојци и припрема




Представити релативне
реченице
Обновити пасивне
конструкције
Описати храну нашег
краја
Исходи

13

5

5

Облик рада

2

1

-

Време
реализације

Методе рада

 Ученици описују различита јела, начин
 Фронтални,
припреме и састојке
индивидуални, у
пару, групни
 Ученици користе релативне реченице и
пасивне конструкције за описивање и
објашњавање хране
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 комбиноване

 Уџбеник

 говорна вежба, писмене и усмене провере

 српски језик, формирање и
пласман тур. путовања,

-



Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
Бр.

4.

Тема/модул/област

 CHECKING OUT

Циљеви

 Представити и вежбати
фразе потребне за
одјављивање гостију из
књиге гостију, наплаћивање
услуга
 Обновити и вежбати фразе и
конструкције потребне за
пријављивање гостију у
хотел

12

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.
наст.
у блоку

4+1

2

Облик рада

 Ученици користе фразе и конструкције
потребне да се гости пријаве и одјаве из
хотела
 Ученици знају да наплате услуге

 уџбеник

вежбе

5

Исходи

Наставна средства

практ.

број
часова у
области

 Фронтални,
индивидуални, у
пару, групни

Методе рада

-

-

Време
реализације

 комбиноване

Корелација са другим
предметом
 српски језик, формирање и
пласман тур. путовања,
реализација и обрачун тур.
путовања

-

Праћење и оцењивање
 писмени задатак, говорна вежба, писмене и
усмене провере

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

практ.
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области

наст.

наст.
у блоку

5.

 ON TOUR…

 Обновити и вежбати
коришћење предлога
 Вежбати изразе потребне за
описивање знаменитости

10

Исходи

 уџбеник

Образовни профил

Туристички техничар

Предмет

Физичко васпитање

Разред

lV

Годишњи фонд часова

60

Недељни фонд часова

2

Литература

/

Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

3

Облик рада

 Користе предлоге да би описали
позицију у простору
 Користе изразе потребне за вођење
туристичке туре
Наставна средства

4

 Фронтални,
индивидуални, у
пару, групни
Корелација са другим
предметом

 српски језик, формирање и
пласман тур. путовања,
реализација и обрачун тур.
путовања

2

1

Методе рада
 комбиноване

-

-

Време
реализације
април, мај 2018.

Праћење и оцењивање
 писмени задатак, говорне вежбе, писмене и
усмене провере

Фонд/тип часа
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Подизање брзине, снаге и
издржљивости на виши степен
утренираности
ОПШТА ФИЗИЧКА
ПРИПРЕМА

вежбеање

16

9

Исходи

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.
наст.
у блоку

3

4

Методе рада
 Монолог ,
демонстрација,дијалог

Време реализације
 септембар,октобар

Групни,
индивидуални

Корелација са другим
предметом

Наставна средства
 штоперица,конопац,
рипстол,медицинке,струња
че

провера

Облик рада

Побоњшање психомоторичког статуса
ученика, оспособњеност ученика за
замосталан рад напобољшању својих
психомоторичких квалитета

1.

практ.

број
часова у
области



Праћење и оцењивање

Провера постигнућа вршиће се одређеном батеријом
тестова и оценити према стандардизованим
табелама

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежба
ње

провера

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку
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*Квалитативно
усавршавање раније
стечених моторичких знања
ОДБОЈКА
2

(ИЗАБРАНИ СПОРТ)

*Усвајање нових
моторичких знања и умења
*Развијање манипулативне
спретности, координације

44

29

7

8

покрета,
*Оспособљавање ученика
за међуодељенска и друга
школска такмичења
Исходи

Облик рада

Методе рада

Време
реализације

 Монолог,дијалог,
демонстрација
Ученик ће савладатии усавршити
елементе одбојкашке технике и
тактике и бити оспособњен за
међуодељенска и друга такмичења.

Наставна средства

Групни ,

Корелација са другим
предметом

Октобар,
новембар
децембар јануар
фебруар,март,
април,мај

Праћење и оцењивање
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 Лопте за одбојку,
пиштаљка

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература



Ученици ће практично демонстрирати
савладане елементе технике и бити
евидентирани уколико се такмиче у овој
спортској дисциплини на било ком нивоу
такмичења

Tуристички техничар
Математика
4.
60
2
Математика са збирком задатака за четврти разред
средње школе, др. Ендре Пап, др. Загорка ЛазановЦрвенковић

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

1.

Функције

2.

Извод функције

3.

Комбинаторика

4.

Вероватноћа и статистика

Циљеви

 Проширивање знања о
особинама функцијама
 Упознавање са појмовима
инверзна и сложена
функција
 Упознавање са појмом
гранична вредност

Редни
број
области

број
часова у
области

вежбе

1.

17

6

2.

16

3.
4.

практ.

остали
типови
часова

практ.

10

1

-

-

8

7

1

-

-

10

4

5

1

-

-

17

7

9

1

-

-

обрада

наст.
наст.
у блоку
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функције
 Разумевање појма извода
функције
 Оспособљавање за
примену извода на
испитивање својстава
функције
 Стицање основних знања
из комбинаторике
 Стицање основних знања
о вероватноћи и
статистици

Исходи

 дефинише појам функције и врсте функција (1-1, НА
и бијекција)
 користи експлицитни и имплицитни облик функције
 објасни и испита монотоност функције, ограниченост,
парност, периодичност и одреди нуле функције
 нацрта и анализира елементарне функције
 одреди граничну вредност функције
 наброји важне лимесе
 одреди асимптоте дате функције

Облик рада

Методе рада

Фронтални

Монолошка метода

Индивидуални

Дијалошка метода

Групни

Метода графичког рада

 објасни проблем тангенте у датој тачки и проблем
брзине
 дефинише извод функције

- 243 -







примени правила диференцирања
примени таблицу елементарних извода
одреди екстремне вредности помоћу извода функције
испита монотоност функције помоћу извода
испита и нацрта графике једноставних функција







примени правило збира и правило производа
одреди број пермутација датог скупа
одреди број варијација датог скупа
одреди број комбинација датог скупа
напише пермутације (варијације, комбинације) датог
скупа од највише четири члана
 одреди k-ти биномни коефицијент у развоју бинома
на n-ти степен
 уочи случајне догађаје
 препозна који су догађаји могући, повољни, сигурни,
немогући
 израчуна вероватноћу догађаја (статистичка и
класична дефиниција вероватноће)
 одреди условну вероватноћу догађаја А у односу на
догађај B
 наведе пример случајне променљиве
 примени биномну расподелу
 израчуна нумеричке карактеристике случајних
променљивих (математичко очекивање, дисперзију,
медијану и мод)
 препозна основне појмове статистике
 формира статистичке табеле и на основу њих да
графички прикаже податке
 израчуна одређене карактеристике случајног узорка
(аритмеричку средину узорка, медијану узорка, мод
узорка и дисперзију узорка)
Наставна средства

Корелација са другим предметом

Праћење и оцењивање
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Табла, маркер, геометријски
прибор, збирка задатака





Праћење и оцењивање врши се
кроз:

Рачунарство и информатика
Физика
Хемија

1.
2.
3.
4.

активност ученика на часу;
усмену проверу знања;
писмену провера знања;
тестове знања.

Фонд/тип часа
Бр.

1.

Тема/модул/област

Тригонометрија правоуглог

Циљеви



троугла



2.

Степеновање и кореновање

Разумевање
основних
тригонометријских
функција
Оспособљавање за
примену
тригонометријских
функција у реалним
проблемима
Проширивање знања
о степеновању и
кореновању

Редни
број
области

број
часова у
области

вежбе

1.

7

3

12

8

практ.

остали
типови
часова

практ.

4

-

-

-

4

-

-

-

обрада

наст.
наст.
у блоку

2.
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3.

Функција и график функције


4.

Квадратна једначина и

Упознавање
основних својстава
функција

3.

6

4

2

-

-

-

Стицање основних
знања о квадратној
једначини и
квадтарној функцији

4.

15

9

6

-

-

-

5.

16

11

5

-

-

-

6.

8

-

-

8

-

-

квадратна функција

5.

6.

Полиедри и обртна тела

Проширивање знања
о полиедрима и
обртним телима

Реализација 4 писмена
задатка са исправкама
Исходи

Школски писмени задаци

Облик рада


По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
- дефинише основне тригонометријске функције
оштрог угла
- израчуна основне тригонометријске функције
оштрог угла правоуглог троугла када су дате две
странице
- наведе својства операција са степенима и
примени их у трансформацијама једноставнијих
израза
- наведе својства операција са коренима и
примени их у трансформацијама једноставнијих
израза

Методе рада

Фронтални рад

- монолошка метода

Индивидуални рад

- дијалошка метода

Рад у групама

- метода цртања
- метода решавања проблема
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-

-

-

-

рационалише именилац разломка
дефинише појмове имагинарна јединица и
комплексан број
сабира, одузима, помножи и подели два
комплексна броја, одреди коњугован број датог
комплексног броја, израчуна модуо комплексног
броја
наведе примере функција, одреди знак,
интервале монотоности, максимум и минимум
на датом графику
реши непотпуну квадратну једначину у скупу R
примени образац за решавање квадратне
једначине, растави квадратни трином
скицира и анализира график квадратне функције
реши једноставну квадратну неједначину
израчуна обим и површину фигура у равни
(квадрат, правоугаоник,правилни шестоугао,
круг)
примени одговарајуће формуле и израчуна
површину и запремину правилне призме,
пирамиде, зарубљене пирамиде, ваљка, купе,
зарубљене купе и лопте



Наставна средства
Табла, креда, лењир, шестар

Корелација са другим предметом




Рачунарство и информатика
Физика
Хемија

Праћење и оцењивање
-

Активност ученика на
часу

-

Усмена провера знања

-

Писмена провера знања

-

Тестови знања
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Образовни профил

Туристички техничари

Предмет

Музичка култура

Разред

IV

Годишњи фонд часова

30

Недељни фонд часова

1

Литература

/

Фонд/тип часа
Бр.

1.

Тема/модул/област

MУЗИКА ПРВОБИТНЕ
ЉУДСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

2.
МУЗИКА РЕНЕСАНСЕ
3.
МУЗИКА БАРОКА
4.
МУЗИКАКЛАСИЦИЗМА
5.
МУЗИКА РОМАНТИЗМА
6.
7.

ОПЕРА, БАЛЕТ, ОПЕРЕТА,
МЈУЗИКЛ

8.

СРПСКИ КОМПОЗИТОРИ

Циљеви

 Оспособити ученике да
разликују обележја
стилова различитих
музичких стилова
 Развијање свести о значају
и улози музичке
уметности
 Унапређивање естетских
критеријума
 Развијање навике слушања
различитих музичких
стилова
 Препознавање назива
композиција након
слушања

Редни
број
области

број
часова у
области

1.

3

2.

практ.

остали
типови
часова

практ.

1

2

-

-

3

1

2

-

-

3.

3

1

2

-

-

4.

3

1

2

-

-

5.

3

2

1

-

-

6.

5

2

3

-

-

7.

4

3

1

-

-

8.

3

1

2

-

-

вежбе

обрада

наст.
наст.
у блоку
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9.

ЏЕЗ, ЗАБАВНА И ПОП
МУЗИКА

9.

3

1

Исходи

ФИЛМСКА, НАРОДНА И
СТАРОГРАДСКА МУЗИКА

Облик рада
Фронтални, дијалошки

2

-

-

Методе рада
Комбиновани

 Ученици разликују обележја стилова различитих
музичких стилова
 Ученици ппрепознају значај и улогу музичке
уметности
 Ученици имају унапређене естетске критеријуме
 Ученици слушају различите музичке стилове
 Ученици препознају композиције након слушања
Наставна средства
ЦД плејер, ЦД

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Корелација са другим предметом
Ликовна култура, историја, српски језик и
књижевност, историја уметности, филозофија

Праћење и оцењивање
Редовно усмено и писмено
вредновање

Туристички техничар
Социологија са правима грађана
Четврти
60
2
 Владимир Вулетић, Социологија,
уџбеник за 4 разред гимназије и 3 разред
средњих стручних школа, Клетт, Београд,
2012. год.
 Владимир Ђурић, Устав и права
грађана, уџбеник за 4 разред гимназије и
3 и 4 разред средњих стручних школа,
Нови Логос, Београд, 2013. год.
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Фонд/тип часа
Бр.

1.

2.
3.

4.
5.

Тема/модул/област

Циљеви

Структура и организација
друштва

Овладавање
основним
социолошким
појмовима и
стицање
применљива и
функционална
знања о
друштвеним
појавама.

Устав и правна држава у
Републици Србији
Демократија и механизми власти
у Републици Србији
Грађанин и његова права и
слободе у Србији

Стицање
елементарне
политичке
културе и знања
о демократским
уверењима,
положају
грађана и
њиховим
правима, као и
учешће у
вршењу власти.
Исходи

Основне области друштвеног
живота

6.

Појаве и проблеми савременог
друштва

7.

Државно уређење и
територијална организација
Републикe Србијe

Редни
број
области

број
часова у
области

обрада

практ.

-

1.

12

7

5

2.

3

2

1

3.

5

3

2

4.

5

3

2

5.

14

6

8

6.

13

6

7

7.

8

4

4

Разумевање социолошког приступа друштву,
стицање знања, формирање ставова, уочавање разлика и
дискутовање на наставну тему.


вежбе

Облик рада
Фронтални,
индивидуални и

практ.

остали
типови
часова

наст.
наст.
у блоку
-

Методе рада
Дијалошка, монолошка и текст
метода.
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Развити критички однос према постојећем и
групни.
способност препознавања правних цивилизацијских
вредности, као и спремност за активно учествовање у
политичком животу.
Наставна средства
Корелација са другим предметом


Табла, уџбеник, пројектор,
интернет.

Праћење и оцењивање

Социологија, Устав и права грађана, Филозофија,
Психологија, Историја, Грађанско васпитање.

Редовно

Б: Обавезни стручни предмети
Образовни профил

туристички техничар

Предмет

Француски језик

Разред

Четврти

Годишњи фонд часова

90

Недељни фонд часова

3

Литература

Belleville 3, уџбеник и радна свеска

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

практ.

наст.

наст.
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у блоку
1.

 АMOUR

 Представити вокабулар потребан
за изражавање осећања
 Постављање питања на три
начина
 Обновити и вежбати граматичке
структуре потребне за
описивање,изражавање
жеље,воље,сумње
 Изразити узрок и циљ
 Изразити своје психичко и
морално стање
 Изразити негодовање
 Оправдати неки избор

20

7

Исходи

Облик рада

 Ученци знају да се представе и поздраве
некога,поставе питање на три начина
 Да изразе став и мишљење о неком свом
избору,своје психичко стање и морални
суд
 Да изразе свој однос према себи и
другима,да упуте отворено писмо
 Да исричају догађај из прошлости
 Да говоре о вредностима попут
породице,окружења

Наставна средства
 уџбеник

4

 Фронтални,
индивидуални, у
пару, групни

Корелација са другим
предметом
 српски језик, страни
језици,психологија

6

3

-

Време
реализације

Методе рада
 комбиноване

-

 септембар,
октобар

Праћење и оцењивање
 говорне вежбе, усмене и писмене
провере,писмени задатак
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Фонд/тип часа
Бр.

2.

Тема/модул/област

 VOYAGES

Циљеви

 Описати до детаља неко
путовање,евоцирати
успомене
 Дати предлог и своје
мишљење о некој
дестинацији
 Изразити претпоставкереалн и неостварљиве
 Просторна оријентацијаусвојити граматичке
структуре за то
Исходи

практ.

број
часова у
области

5

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.
наст.
у блоку

2

1

Облик рада

2

-

Време
реализације

Методе рада

 Ученци знају да представе организацију  Рад у пару,
путовања
индивидуални,
фронтални,
 Описују локацију и услуге
групни
 Ученици евоцирају успомене
 Сами излажу претпоставке
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 комбиноване

 уџбеник

 , говорне вежбе, усмене провере

 српски језик, организовање
путовања, смештаја у
домаћинству,географија

-

 октобар

Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
Бр.

3.

Тема/модул/област

 EXPLOITS

Циљеви

 Изражавање суда кроз
поређење,компаратив и
суперлатив,супротстављање
мишљења
 Упознавање са
областима спорта и
забаве
 Обновити делове
тела и покрете
Исходи

практ.

број
часова у
области

5

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.
наст.
у блоку

2

1

Облик рада

2

-

Методе рада

Време
реализације

 Могу да упоређују ствари и изразе
 Фронтални,
супротно мишљење
индивидуални, у
пару, групни
 Могу да реализују час физичког
васпитања на француском језику
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 комбиноване

 уџбеник

 говорна вежба, писмене и усмене провере

 српски језик,енглески језик
,физичко васпитање

-

 новембар

Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
Бр.

4.

Тема/модул/област

 PASSIONS

Циљеви

 Представити и вежбати
коришћење субјунктива
 Обновити и вежбати изразе
за изражавање жеље и
мишљења
 Дати своје мишљење о
неком филму
 Разговарати о
хобију,својим
интересовањима
 Описати уметничко дело

6

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.
наст.
у блоку

2

Облик рада

 Ученици користе изразе за мишљење и
осећања уз субјунктив
 Знају да опишу филм, уметничко дело
и да говоре о својим омиљеним
активностима

 уџбеник

вежбе

2

Исходи

Наставна средства

практ.

број
часова у
области

 Фронтални,
индивидуални, у
пару, групни

Корелација са другим
предметом
 српски језик, ликовна
култура,историја уметности

2

-

Методе рада
 комбиноване

-

Време
реализације
 новембар

Праћење и оцењивање
 , говорна вежба, писмене и усмене провере
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Фонд/тип часа
Бр.

5.

Тема/модул/област

 REVES ET UTOPIES

Циљеви

 Представити и вежбати
вокабулар потребан за
планирање,маштање
 Представити и вежбати
изразе у вези са
хипотезом,хипотетичке
реченице,реално и
замишљено

Исходи

практ.

број
часова у
области

17

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.
наст.
у блоку

6

2

Облик рада

6

3

Методе рада

-

-

Време
реализације

 Ученици предвиђају временске услове и  Фронтални,
будуће догађаје
индивидуални, у
пару, групни
 Ученици знају да изразе своје
емоције,да искажу и неки план,
визију,

Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 комбиноване

 уџбеник

 писмени задатак, говорне вежбе, писмене и
усмене провере

 српски језик, енглески језик

 децембар, јануар

Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
Бр.

6.

Тема/модул/област

 L’ AVENIR

Циљеви

 Представити и вежбати
изразе у вези са
хипотезом,хипотетичке
реченице,реално и
замишљено
 Обновити и вежбати
граматичке структуре
потребне за предвиђање
,надања и планови
 Изражавање намере, циља
 Упознавање са терминима
из науке и технологије
 Ученици треба да упознају
образовне институције у
Француској и да уоче
сличности и разлике
између њих и истих у
Србији

практ.

број
часова у
области

вежбе

37

11

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.
наст.
у блоку

8

12

Исходи

Облик рада

Методе рада

 Ученици знају да изразе своје
визије,претпоставку или пројекцију
будућности кроз изразе из
науке,технологије
 Схватају узрочно-последичне везе
 Могу и умеју да изразе на француском
језику зашто желе да изаберу неки
будући позив
 Могу да објасне сличности и разлике

 Фронтални,
индивидуални, у
пару, групни

 комбиноване

6

-

-

Време
реализације
 јануар,март,
април,мај

- 257 -

између студија у Француској и Србији

Наставна средства

Корелација са другим
предметом

 уџбеник

 српски језик, енглески језик

Праћење и оцењивање

Образовни профил

Туристички техничар

Предмет

Немачки језик

Разред

Четврти

Годишњи фонд часова

90

Недељни фонд часова

3

Литература

Direkt 4, Уџбеник и радна свеска, Немачки језик за
четврти разред гимназија и средњих стручних
школа, Klett, Београд, 2012.

 писмени задатак, говорне вежбе, писмене и
усмене провере

Фонд/тип часа
Бр.

1.

Тема/модул/област

 Wunderbare Welt

Циљеви

 Упознати се са основном
терминологијом везаном за
планирање путовања

број
часова у
области

11

практ.
вежбе

утврђивање

практ.

писмени
задаци

обрада

наст.
наст.
у блоку

5

6

/

/

/
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 Читање и разумевање
књижевног текста
 Вокабулар везан за Берлин и
Беч
 Партицип I
 Обнављање деклинације
придева
Исходи

Облик рада

 Ученици су упознати са основном
терминологијом
 Користе времена и вокабулар везан за
планирање путовања
 Ученик уме да попуни формулар за
путовања
 Ученик уме да каже шта му је
најбитније на једном одмору

Наставна средства
 уџбеник, интернет извори

 Фронтални, у
пару,
индивидуални,
групни

Корелација са другим
предметом
 географија, српски језик,
историја

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
 септембар 2017.

Праћење и оцењивање
 тест, говорне вежбе, домаћи задаци, усмене
провере
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Фонд/тип часа
Бр.

2.

Тема/модул/област

 Von der Schulbank auf ins
Berufsleben

Циљеви

 Партицип II
 Обнављање свих времена
 Терминологија везана за
занимања, обнављање знања
о немачком школском
систему
 Ученици слушају и дају
савете како учити
 Ученици читају текст о
конкурисању за посао
Исходи

број
часова у
области

11

практ.
вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.
наст.
у блоку

6

Облик рада

5

1

Методе рада

-

-

Време
реализације

 Ученици умеју да кажу своје мишљење
 Фронтални, у
на тему школе, умеју да дају савете како
пару,
учити
индивидуални
 Ученици усвајају вокабулар у вези
занимања, конкурисања за посао,
подсећају се како изгледа школски
систем у Немачкој
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 комбиноване

 уџбеник, интернет извори,
цд

 говорна вежба, усмена провера и писмени задатак

 српски језик, други страни
језици

 септембар,октоб
ар, април

Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
Бр.

3.

Тема/модул/област

 Jugendszene

Циљеви

 Обнављање валенце глагола,
придева и именица
 Глагол lassen,
конструкцијаsein+
инфинитив саzu
 Оспособити ученике да
говоре о жељама, сновима
своје генерације, да одреде
главне карактеристике своје
генерације, вокабулар везан
и за болести зависности
 Оспособити ученике да
слушају, пишу и причају о
својим узорима
Исходи

број
часова у
области

12

практ.
вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.
наст.
у блоку

8

Облик рада

4

1

Методе рада

-

-

Време
реализације

 Ученик уме да прича о својој
 Фронтални,
генерацији, уме да упореди младе у
индивидуални, у
Србији и Немачкој
пару
 Ученик уме да да мишљење и савет на
тему болести зависности
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 комбиноване

 уџбеник, интернет извори

 говорне вежбе, домаћи задаци, писмена вежба

 географија, историја, српски
језик, други страни језици

 октобар,
новембар

Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
Бр.

4.

Тема/модул/област

 Konsumwelt

Циљеви

 Богаћење вокабулара
везаног за стратегије у
маркетингу
 Ученици на основу текста
сазнају како може да се
живи без новца
 Ученици слушају о новцу и
о томе како уштедети новац
 Индиректан говор
 Инфинитивне конструкције
um, statt, ohne+ Infinitiv mit
zu
 Ученици сазнају више о
Деда Мразу и Светом
Валентину читајући текст

број
часова у
области

12

Исходи
 Ученик уме да искаже своје мишљење
на тему новца, реклама, стратегија у
маркетингу, понашања младих у
куповини
 Ученик уме да прочита, преведе и
преприча текст на тему како живети без
новца
 Ученик уме да дискутује и даје савете
како уштедети новац

практ.
вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.
наст.
у блоку

8

Облик рада
 Фронтални,
индивидуални, у
пару, групни

4

Методе рада
 комбиноване

-

-

Време
реализације
 децембар
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Корелација са другим
предметом

Наставна средства
 уџбеник, интернет извори,
цд

 српски језик, други страни
језик,историја

Праћење и оцењивање
 говорна вежба, домаћи задаци, писмени задатак

Фонд/тип часа
Бр.

5.

Тема/модул/област

 Fertigkeitstraining

Циљеви

 Развијање вештине
разумевања на слух и да у
аутентичном писаном тексту
разумеју најважније
информације – развијање
вештине читања
 Обнављање вокабулара
усвојеног у претходне
четири лекције
 Обнављање граматичких
структура усвојених у
претходне четири лекције
 Оспособити ученике да
разумеју аутентичне
ситуације и да писмено
одговоре на њих – развијање
вештине писменог
изражавања
 Оспособити ученике да у
аутентичним ситуацијама
реагују на одговарајући
начин – развијање вештине
комуникације

број
часова у
области

4

практ.
вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.
наст.
у блоку

4

-

-
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Исходи

Облик рада

Време
реализације

Методе рада

 Ученик уме да разликује који одговор је  Индивидуални,
тачан, а који не
фронтални, у
пару
 Ученик разуме писани текст и уме да
процени који одговор је тачан у
различитиом типовима вежби
 Ученик зна да напише писмо према
задатим темама
 Ученик зна да опише слику
 Ученик зна да протумачи податке из
табеле и да на основу њих самостално
говори о одређеној теми
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 комбиноване

 Уџбеник, цд

 говорна вежба, усмена провера, домаћи задаци

 Српски језик, други страни
језик

 децембар

Праћење и оцењивање

Фонд/тип часа
Бр.

6.

Тема/модул/област

 Miteinander leben

Циљеви

 Оспособити ученика да
слуша, чита, говори и пише
на тему породице и
породичних односа, поделе
рада у породици
 Ученици се упознају са
проблемима које млади

број
часова у
области

12

практ.
вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.
наст.
у блоку

7

5

1

-

-
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имају у Немачкој
 Везници weder-noch, sowohl
als auch, entweder-oder, zwaraber
 Понављање зависних
реченица
Исходи

Облик рада

Методе рада

Време
реализације

 Ученик уме говори о својој породици и
 Фронтални, у
породици уопште
пару,
индивидуални
 Ученик уме да упореди породицу у
Србији и Немачкој
 Ученик уме да упореди проблеме
младих у Србији и Немачкој
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 комбиноване

 уџбеник, цд, интернет
извори

 говорна вежба, усмена и писмена провера,
домаћи задаци

 српски језик, други страни
језици, социологија

 фебруар

Праћење и оцењивање

Фонд/тип часа
Бр.

7.

Тема/модул/област

 Gesellschaft und soziale
Integration

Циљеви

 Оспособити ученика да
разуме текстове на тему
чланова друштва, читање
кратких текстова о
маргиналним групама
 Упознавање ученика о томе
како живе странци у

број
часова у
области

12

практ.
вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.
наст.
у блоку

8

4
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Швајцарској и Немачкој
 Оспособити ученика да
тумачи статистику и објасни
график
 Последичне реченице
 Компаративне реченице
 Неодређене заменице
Исходи

Облик рада

Методе рада

Време
реализације

 Ученик уме да чита, преведе и приприча  Индивидуални,
дуже текстове
фронтални, у
пару
 Ученик уме да објасни график и
статистику
 Ученик уме да користи последичне и
компаративне реченице
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 комбиноване

 Уџбеник, интернет извори

 Домаћи задаци, усмене провере, говорне вежбе

 Српски језик, други страни
језици, социологија

 Фебруар, март

Праћење и оцењивање

Фонд/тип часа
Бр.

8.

Тема/модул/област

 Kultur live

Циљеви

 Ученици се кроз текстове
упознају са појмом културе
и шта она представља
 Ученици слушају о новим

број
часова у
области

12

практ.
вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.
наст.
у блоку

9

3

1
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медијима
 Перфекат модалних глагола
Исходи

Облик рада

 Ученик уме да објасни шта за њега
представља култура
 Ученик зна да прочита и разуме
текстове различите дужине

 комбиноване

Корелација са другим
предметом

Наставна средства
 Уџбеник, интернет извори

 Индивидуални,
фронтални, у
пару

Методе рада

 Српски језик, информатика

Време
реализације
 Март, април

Праћење и оцењивање
 Писмени задатак, домаћи задаци, говорне вежбе

Фонд/тип часа
Бр.

9.

Тема/модул/област

 Fertigkeitstraining

Циљеви

 Оспособити ученике да
разумеју матерње говорнике
– развијање вештине
разумевања на слух и да у
аутентичном писаном тексту
разумеју најважније
информације
 Оспособљавање ученика да
разумеју ситуације типичне
за земље немачког говорног
подручја и да адекватно

број
часова у
области

4

практ.
вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.
наст.
у блоку

4
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реагују
 Оспособити ученике да
разумеју аутентичне
ситуације и да писмено
одговоре на њих – развијање
вештине писменог
изражавања
Исходи

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Облик рада

Време
реализације

Методе рада

 Ученик разуме писани текст и уме да
 Индивидуални,
процени која одговор је тачан у
фронтални, у
различитиом типовима вежби
пару
 Ученик уме да напише пријаву за радно
место
 Ученик зна да напише писмо и изрази
своје мишљење на задату тему
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 комбиноване

 Уџбеник, цд

 Домаћи задаци, усмене провере

 Српски језик, други страни
језик

 Мај

Праћење и оцењивање

Туристички техничар
Агенцијско и хотелијерско пословање
IV
120+180+120
4+6
Агенцијско и хотелијерко пословање за 3.и
4.разред,група аутора,ЗУНС,Београд
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Фонд/тип часа
Бр.

1.

2.

Тема/модул/област

Формирање и пласман
туристичког путовања

Реализација и обрачун
туристичког путовања

Циљеви



Упознавање ученика са
појмом и врстама
туристичког путовања;



Оспособљавање ученика
за самосталан рад на
формирању и пласману
туристичког путовања.



Оспособљавање ученика
за самосталан рад на
реализацији и обрачуну
туристичкиих путовања;
Упознавање ученика са
финансијскорачуноводственим
пословањем туристичке
агенције;
Упознавање ученика са
пословима планирања и
развоја у туристичкој
агенцији.








практ.

Редни
број
области

број
часова у
области

вежбе

1.

260

77

3+12

108

-60

2.

160

38

2+6

54

60

обрада

проверав
ање

практ.
наст.
наст.
у блоку

Исходи

Облик рада

Методе рада

Објасни међусобн утицај и повезаност окружења и
туристичких агенција;
Објасни однос туристичке агенције са пословним

фронтални,индивидуал
ни ,рад у групи

вербалне,текст метода,практичан
рад,рад на
рачунару,илустративно –
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партнерима у ужем окружењу;
Објасни однос туристичке агенције са најважнијим
учесницима у ширем окружењу;
Објасни међусобне односе туристичких агенција;
Познаје уговорне односе између туристичких
агенција;
Познаје организацију пословања туристичких
агенција;
Дефинише туристичко путовање;
Објасни врсте туристичких путовања;
Познаје однос особља туристичке агенције према
потрошачима;
Склопи уговор о организовању путовања;
Склопи посреднички уговор о путовању;
Постави туристичко путовање;
Израђује калкулацију туристичког путовања;
Упознаје туристе са утврђеним условима
туристичког путовања;
Састави програм као облик понуде туристичког
путовања;
Познаје облике комуницирања са потенцијалним
потрошачима;
Објасни начине продаје туристичких путовања;
Региструје пријаве за учествовање у туристичком
путовању (букинг);
Познаје садржај рада пословнице туристичке
агенције.
објасни фазу припреме извођења туристичког
путовања;
објасни фазу реализације туристичког путовања;
наведе облике плаћања у пословању туристичке
агенције;
дефинише ваучер и врсте ваучера,
дефинише путнички или туристички чек;
објасни употребу кредитне карте;
обрачуна туристичко путовање;
познаје финансијско - рачуноводствено пословање
туристичке агенције;
познаје послове планирања и развоја у туристичкој

демонстративна
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агенцији

Наставна средства

Корелација са другим предметом

– Основи туризма и угоститељства;
– Основи економије;
– Економика и организација туристичких

рачунар,пројектор,приступ
интернету,туристичке
карте,образци који се користе
у пословање туристичке
агенције,хамер,фломастери,П
ПТ

Бр.

3.

Тема/модул/област

Циљеви

Понашање потрошача у процесу
куповине

–
–
–
–
–
–
–
–

предузећа;
Пословна кореспонденција;
Туристичка географија;
Психологија у туризму;
Финансијско пословање;
Маркетинг у туризму и угоститељству;
Историја уметности;
Предузетништво;
Професионална пракса.
Фонд/тип часа

Редни
број
области

број
часова у
области

3

15

вежбе

обрада

10

Праћење и оцењивање
праћење остварености исхода;
тестове знања;
тестове практичних вештина;
активности на часу;
самостални практичан рад.







остали
типови
часова

практ.
практ.
наст.
наст.
у блоку

5

Стицање основних знања о
понашању потрошача у
куповини, факторима од
утицаја, мотивима типовима
понашања
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Исходи

Облик рада

Објасни разлику између корисника и потрошача
Наведе и укратко објасни основне факторе окружења
који су од утицаја на понашање потрошача

Фронтални

Методе рада
Монолошко- дијалошка

Фонд/тип часа
Бр.

4.

Тема/модул/област

Циљеви

Међународни маркетинг

Редни
број
области

број
часова у
области

4

15

вежбе

обрада

10

остали
типови
часова

практ.
практ.
наст.
наст.
у блоку

5

Стицање основних знања о
међународном маркетингу

Исходи
Дефинише значај међународног маркетинга
Наведе и објасни детерминанте међународног
маркетинга

Облик рада
Фронтални

Методе рада
Монолошко- дијалошка
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Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Туристички техничар
Туристичка географија
Четврти
60
2
Туристичка географија, Стеван Станковић, Завод
за уџбенике и наставна средства, Београд

\
Фонд/тип часа
Бр.

1.

2.

3.

4.

Тема/модул/област

Географски и туристички
положај Србије

Природне туристичке вредности
Србије

Антропогене туристичке
вредности Србије

Материјална основа туризма

Облици туристичког кретања у

Циљеви

-Усвајање знања о гео. и
туристичком положају
Србије
- Усвајање знања о
природним и антропгеним
тур. вредностима Србије
- Анализа утицаја
материјалне основе на
развој туризма у Србији
- Стицање и продубљивање
знања о основним
облицима тур. кретања у
Србији
- Конкретизација знања о
правцима тур. кретања у
Србији
- Анализа промета домаћих
и страних туриста
- Анализа размештаја тур.
вредности у тур. регијама

Редни
број
области

број
часова у
области

1.

5

2.

практ.

остали
типови
часова

практ.

3

2

-

13

8

5

3.

7

5

2

4.

7

5

2

5.

4

3

1

6.

2

1

1

7.

2

1

1

8.

15

10

5

9.

2

1

1

вежбе

обрада

наст.
наст.
у блоку
-
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5.

Србији

6.

Правци туристичког кретања у
Србији

7.
Туристички промет у Србији

Србије
- Тур.геогорафске одлике
Балканског полуострва
- Најважнији облици тур.
кретања на Балканском
пол.
- Примена стечених знања
на прогнозирање
перспективе развоја
туризма у Србији
Исходи

10.

3

8.
Туристичке регије Србије
9.
Место Србије у туризму
Балканског полуострва

10.

Перспективе развоја туризма
Србије

По завршетку тема ученик ће бити у стању да:
- опише и покаже на карти положај Србије у Европи
- објасни значај геог. положаја за развој турзма на
примеру Србије
- класификује природне тур. вредности Србије према
генези и функцији
- наведе и лоцира на карти прир. тур. вредности Србије
- објасни вредности атрактивних атрибута прир. ур. вр.
- подели антр. тур. вр. Србије по врстама
- издвоји њихове специфичности
- разуме значај ант. вр. у креирању туристичке понуде
Србије
- разликује факторе тур. промета
- наведе врсте саобраћаја
- одреди њихове предности и недостатке
- познаје обим и структуру снештајних и угоститељских
капацитета Србије
- објсани значај тур. агенције у матријалној бази
- упозна развој трговине, занатства и др.
комплементарних делатности за развој туризма
- разликује облике тур. кретања
- објасни их
- планира их на основу садржаја тур. регије
- наведе и покаже накарти најважније правце тур.
кретања туридта у Србији
- анализира промет домаћих и страних туриста

2

Облик рада
Фронтални, групни, у
пару, индивидуални

1

Методе рада
Монолошко-дијалошка,
демонстартивна, текстуална
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- разликује значај и ефекте тур. кретања у Србији
- наведе тур. регије и покаже их на карти
- утврди узроке њихових тур. атрактивности
- упореди њихов степен развијености на основу промета
туриста
- предвиди развој тур. регија на основу атрактивности
садржаја регије
- наведе погодности за развој туризма на Балк. пол
- упореди тур. потенцијале Србије са потенцијалима
осталих земаља
- стекне знања о могућностима повезивања тур. понуде
Србије и др. земаља
- састави карту прир. и антр. вр. завичаја
- наброји локалне ресурсе у средини у којој живи
- наброји могуће правце развоја туризма Србије.
Наставна средства
Геог. карта Србије, нема
карта Србије, лаптоп и
пројектор, фотографије,
графикони, презентације,
видео записи

Образовни профил

Туристички техничар

Предмет

Предузетништво

Разред

IV

Годишњи фонд часова

60

Недељни фонд часова

2

Корелација са другим предметом
Географија, историја, историја уметности,
агенцијско и хоелијерско пословање, пословна
коресподенција, основи економије, маркетинг у
туризму и угоститељству

Праћење и оцењивање
Вредновање остварености исхода
врши се кроз: праћење
остварности исхода, тестове
знања, тестове практичних
вештина
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Светислав Пауновић, Предузетништво за III и IV разред средњих стручних школа,

Литература

Datastatus,Београд 2012.год.

Фонд/тип часа

Бр.

1.

2.

Тема/модул/област

Предузетништво и
предузетник
Развијање и процена
пословних идеја, маркетинг
план
Управљање и организација

3.
4.

5.

Правни оквир за оснивање и
функционисање делатности
Економија пословања
Ученички пројекат –
презентација пословног
плана

Циљеви

Ред.б
р.
теме

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

 разумевање појма и
значаја предузетништва
 препознавање
особености предузетника

1.

8

6

2

2.

10

9

1

3.

10

9

1

________________________

4.

10

10

/

 развијање способности за
уочавање, формулисање
и процену пословних
идеја
 упознавање ученика са
елементима маркетинг
плана
 развијање смисла за
тимски рад

5.

10

9

1

6.

12

8

4

обрада

писме
ни
задац
и

практ.
практ.

наст.

наст.

у
блоку
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6.

________________________
 упознавање са стиловима
руковођења
 упознавање са правним
оквиром за оснивање и
функционисање
делатности
________________________


упознавање са
финансијским
аспектима
предузећа/радње
_______________________


оспособљавање
ученика у вештини
презентације
Исходи

  Ученик:
 наведе адекватне примере предузетништва
из локалног окружења
 наведе карактеристике предузетника
 објасни значај мотивационих фактора у
предузетништву
 доводе у односе појмове предузимљивост и
предузетништво
________________________________________

Облик рада
 фронтални,
индивидуални,
групни рад

Методе рада
 вербална,
текстуална,
демонстративна,
илустративна,
(олуја идеја),
(кукавичије јаје),

Време
реализације
прво и друго
полугодиште

(зидне новине)

 одабира из мноштва идеја ону која је
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примењива и реална за отпочињање бизниса
препозна различите начине отпочињања
бизниса
уочимеђусобно деловање фактора који утичу
на тржиште
самостално прикупи податке са тржишта –
конкуренција, потенцијални
клијенти,величина тржишта
прави понуду услуге
развија маркетинг стратегију за своју
пословну идеју и презентује свој маркетинг
план
ради тимски у ученичкој групи
_______________________________________

 наведе особине успешног менаџера
 познаје различите управљачке стилове
 објасни основе менаџмента
услуга/производње
 увиђа значај планирања и одабира људских
ресурса
 објасни значај ИТ за савремено пословање
___________________________________
 изабере најповољнију форму организовања
делатности
 прикупи информације за успешно вођење
посла
 самостално сачини или попуни посовну
документацију (CV, пословна писма, молбе,
записник, обрасце...)
____________________________________
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 планира производњу и трошкове за
сопствени бизнис
 класификује трошкове пред. и израчуна праг
рентабилности
 састави финансијске извештаје у
најједноставнијој форми (биланс стања,
биланс успеха и ток готовине предузећа)
 прикупи инф. потребне за производни и
финансијски план о изворима финансирања
 презентује део плана
производње/финансијског плана
______________________________________
 изради једноставан пословни план према
усвојеној пословној идеји
 презентује пословни план(део) у оквиру своје
тимске улоге

Корелација са другим
предметом

Наставна средства
 рачунар, пројектор,приступ
интернету, текстови, пословна
документа, папири,
фломастери, стикери



 сви стручни предмети

Праћење и оцењивање
 праћење остварености исхода, тестови
знања, тестови практичних вештина
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В: Изборни предмети

Назив предмета:

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Годишњи фонд часова:

30

Разред:

четврти
ИСХОДИ

ТЕМА

По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

ЦИЉ

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ

НАЧИН

ПО ТЕМАМА

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА




СВЕТ
ИНФОРМАЦИЈА



Упознавање са
могућностима
које Закон о
слободном
приступу
информацијама
пружа у
остваривању
људских права
и слобода
Оспособљавање
ученика да
самостално
траже и долазе
до информација
од јавног











Објасни значај постојања права на
слободан приступ информацијама
Објасни појам јавне информације и
идентификује информације које су
од јавног значаја и које грађанин
може да добије по Закону
Наведе основне одредбе Закон о
слободном приступу
информацијама и објасни улогу
повереника
Наведе процедуру подношења
захтева за приступ информацијама
од јавног зачаја
Попуни образац и тражи
информацију од јавног значаја
Анализира информације које добија

 Извори информација
 Појам јавне информације
 Приступ информацијамаосновна правила и
ограничења
 Ззаштита права на
информисање- улога
повереника
 Процедура подношења
захтева за приступ
информацијама
 Медији као извор
информација-питање
веродостојности
 Разумевање и тумачење

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
 теоријска настава

Подела одељења на групе
 Одељење се не дели на групе
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значаја
Разумевање
улоге и значаја
медија
у
савременом
друштву





преко различитих медија
Тражи, пронађе и даје информацију
Открива примере манипулације у
медијима
Објасни значај објективности и
веродостојности информација

Развијање
критичког
односа према
медијима и и
информација
добијених
преко


медијских порука
 Механизми медијске
манипулације
 Утицај тачке гледишта на
објективност информација
 Селекција информација:
објективност као
одговорност

различитих
медија


СВЕТ
ПРОФЕСИОНАЛНОГ
ОБРАЗОВАЊА И
РАДА



Разуме важност
дефинисања
професионални
х циљева и
планирање
каријере

 Разуме значај попштовања
социјално-економских права

Развијање
вештине
тражења
информација
значајних за
професионално

 Анализира сопствене способности
особине и вештине значајне за даљи
професионални развој

 Поставља циљеве личног развоја и
планира свој развој

Планирање каријере и улазак у
свет рада

Самопроцена
и
вештина
представљања
личних
карактеристика од значаја за

Место реализације наставе
 Настава се реализује у учионици

Препоруке за реализацију наставе

 Реализација програма треба да се
одвија у складу са принципима
активне, проблемске и
истраживачке наставе са сталним
рефлексијама на одговарајуће
појаве из друштвеног контекста
прошлости и садашњости.
 Квалитет наставе се обезбеђује
усаглашавањем садржаја са
одговарајућим методичким
активностима и сталном разменом
информација унутар групе.
 Добар индикатор успешне наставе
је способност ученика да адекватно
примењују стечена знања и вештине
и да у пракси изражавају ставове и
вредности демократског друштва.
 Наставник треба да пружи
неопходну помоћ и подршку
ученицима у припреми и
реализацији активности, а заједно са
групом да обезбеди повратну
информацију о њеној успешности.
 У реализацији овог програма
наставник је извор знања,
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образовање и
укључивање у
свет рада

 Активно тражи информације
значајне за даљи професионални
развој

даље
професионално
образовање и рад

Разговор са послодавцем


Оснаживање
ученика да
постављају
циљеве личног
развоја и
планирају свој
професионални
развој

 Напише личну радну биографију
 Представи своје личне
карактеристике приликом разговора
са послодавцем

Тражење
информација
значајних за професионално
образовање и тражење посла

организатор и водитељ ученичких
активности и особа која даје
повратну информацију.
 Повратна информација је од
великог значаја не само за процес
стицања сазнања, већ и за
подстицање самопоуздања, учешћа
у раду групе и мотивације за
предмет
 За успешно реализовање наставе
број ученика у групи не би требала
да буде већа од 25 ученика.
Оптималан број ученика је 15-20
ученика

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење остварености исхода

Оквирни број часова по темама
 Свет информација ( 15 часова)
 Свет професионалног образовања и
рада ( 15 часова)
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Туристички техничари
Верска настава
IV
30
1
/

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Фонд/тип часа
Бр.

1.

Тема/модул/област

Увод

Циљеви

а)Утврђивање знања стеченог у
претходној години
б) упознавање ученика са градивом
које ће се обрађивати у наступаућој
години
Исходи

Редни
број
области

број
часова у
области

1.

1

вежбе

обрада

/

практ.

1

-

Облик рада

Фронтални,
1. Ученици су упознати са градивом обрађеним у трећем
дијалошки
разреду средње школе
2. Ученици су упознати са градивом које се обрађује у четвртом
разреду
Наставна средства
Корелација са другим предметом
Српски језик,историја,биологија

практ.

остали
типови
часова

наст.
наст.
у блоку

-

Методе рада
комбиновани

Праћење и оцењивање
/
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Фонд/тип часа
Бр.

2.

Тема/модул/област

За живот света

Циљеви

а) Литургија као темељ постојања света
б) Објашњење појма "Литургија је
икона Царства Небеског"
в) Учествовањем у литургији
учествујемо у Царству Небском

Редни
број
области

број
часова у
области

2.

7

Исходи

Бр.

Тема/модул/о

вежбе

обрада

5

Облик рада

практ.

остали
типови
часова

практ.

2

-

наст.
наст.
у блоку

Методе рада

Фронтални,
1. Ученици знају да хришћани литургији посматрају као темељ
дијалошки,
света
2. Ученици схватају да је Литургија увод у Царство Небеско
рад у групи
3. Ученици разумевају да ако учествују на литургијама као
верници учествују у Царству Небеском као таквом
Наставна средства
Корелација са другим предметом

комбиновани

Свето Писмо
Служебник
„ Еклисиолошке теме” Јован Зизијулас

Разговор кроз питања

Циљеви

Српски језик,историја

-

Праћење и оцењивање

Фонд/тип часа
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бласт

3.

Бр.

Иторија и
есхатологија у
цркви

Тема/модул/об

а)Хришћанско поимање историје
б) познавање историје хришћанске цркве
в) познавање Светосавља
г) позвање начина живота монаха
подвижника
д) Живот у цркви постоји као последица
Царства Небеског
Исходи

Редни
број
области

број
часова у
области

3.

14

вежбе

обрада

практ.

остали
типови
часова

практ.

4

-

10

Облик рада

наст.
наст.
у блоку

Методе рада

Фронтални,
1.Ученици схватају историју као пут који води у вечни живот
дијалошки,
2. Ученици су упознати са историјом Хришћанске цркве
3.Ученици су упознати са делом Светог Саве
Рад у групи,
4. Ученици разумеју зашто се одређене личности опредељују за
присуство на
монашки живот
литургијама
5. Ученици разумеју да Циљ свог живота налазе тек у Царству
небеском
Наставна средства
Корелација са другим предметом

комбиновани

„Биће као Есхатолошка заједница”
Игнатије Мидић
„Заједница и Другост” Јован Зизијулас
„Појмовник Историје Хришћанске Цркве”
Радомир Поповић

Разговор кроз питања

Циљеви

Српски језик,историја,психологија

-

Праћење и оцењивање

Фонд/тип часа
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ласт

4.

Хришћанство у
савременом
свету

а)Инкултурација хришћанства у све
аспекте живота једне заједнице
б) упознавање хришћанским погледом
на различите проблеме савременог
друштва

Редни
број
области

број
часова у
области

4.

9

Исходи

вежбе

обрада

практ.

2

-

7

Облик рада

наст.
наст.
у блоку

-

Методе рада

Фронтални,
1. Ученици су упознати са хришћанским раузмевањем проблема
дијалошки,рад у
болести,друштвеног морала,изизовима потрошачког друштва, групи
проблемом насиља
2. Ученици су упознати са хришћанским начином живота који
делимично регулише проблеме савременог човека
Наставна средства
Корелација са другим предметом
Филм,пројектор,презентација,лап топ

практ.

остали
типови
часова

комбиновани

Праћење и оцењивање

Биологија,социологија,економија

Разговор кроз питања

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/о
бласт

Циљеви

Редни
број
области

број
часова у
области

вежбе

обрада

остали
типови
часова

практ.
практ.
наст.
наст.
у блоку
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5.

Тачно
изложење
православне
вере

а)Разумевање Символа вере православне
цркве,начина живота у цркви и
Царства Небеског као циља постојања

5.

2

Исходи

Облик рада

1. Ученици разумеју да веровање у Бога значи веровање у Вечни
Живот и да тај вечни живот не постоји без узајамног односа у
цркви, тј у Литургији
Наставна средства
„Тачно изложење православне вере” Јован
Дамаскин

1

Фронтални,
дијалошки,

1

-

-

Методе рада
комбиновани

Присуство у Цркви

Корелација са другим предметом
Српски језик,историја,социјологија

Праћење и оцењивање
Разговор у форми питања
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Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Туристички техничар
Смештај у сеоском туристичком домаћинству
IV
60
2
/

Фонд/тип часа
Бр.

1.

2

Тема/модул/област

Дефинисање сеоског
туристичког домаћинства

Стандарди сеоског
туристичког домаћинства

Циљеви

Упознавање
ученика
са
сеоским
туристичким
домаћством

Стицање знања о
стандардима сеоског
туристичког домаћинства

практ.

Редни
број
области

број
часова у
области

вежбе

1.

5

/

4

1

/

/

2.

25

4

10

11

/

/

3.

5

1

2

2

/

/

4.

10

/

6

4

/

/

5.

15

7

/

8

/

/

обрада

провера
вање

практ.
наст.
наст.
у блоку
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Смештај туриста у сеоско
туристичко домаћинство

3.

4.

5.

Производи и услуге сеоског
туристичког домаћинства

Слободне активности у сеоском
туристичком домаћинству

Усвајање знања о процедури
смештаја туриста у сеоско
туристичко домаћинство

Упознавање ученика са
могућностима стављања на
располагање туристима
производа и услуга сеоског
туристичког домаћинства

Развијање способности
креативног мишљења код
ученика у смислу
осмишљавања активности за
слободно време туристима

Исходи

Облик рада

Методе рада

 дефинише сеоско туристичко домаћинство
познаје типове и основне карактеристике сеоског
туристичког домаћинства
 познаје прописе из области туризма
 познаје елементе и критеријуме за
категоризацију сеоског туристичког домаћинства
 опише поступак регистрације сеоског
туристичког домаћинства
 опише сеоско туристичко домаћинство по
стандардима
 описује сигурносне и хигијенске стандарде кућа

фронтални,индивидуал
ни ,рад у групи

вербалне,текст метода,практичан
рад,рад на
рачунару,илустративно –
демонстративна
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за смештај
разликује туристичку сигнализацију
познаје елементе књиге гостију
познаје начине плаћања
наводи начине резервације смештаја
Објашњава трансфер туриста до сеоског
туристичког домаћинства
Описује поступак смештаја туриста у сеоско
туристичко домаћинство




познаје локална традиционална јела и пића
описује природне и друштвене мотиве којима
располаже одређени крај



описује боравак туриста у сеоском туристичком
домаћинству
објашњава активности боравка туриста у врту и
двориштву домаћинства
објашњава активности боравка туриста у шуми и
пољопривредном земљишту
описује могућности реализовања излета





Наставна средства
рачунар,пројектор,приступ
интернету,туристичке
карте,образци који се користе
у пословање туристичке
агенције,хамер,фломастери
,ППТ

Корелација са другим предметом
―
―
―
―
―

Агенцијско и хотелијерско пословање
Туристичка географија
Историја уметности
Географија културе
Посебни облици туризма

Праћење и оцењивање





праћење остварености
исхода
тестове знања
активности на часу
писање есеја
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5. ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ КОНОБАР
Назив квалификације: Конобар

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

Ниво квалификације: III

Трајање образовања: три године

Сврха квалификације: услуживање госта храном и пићем.

Стручне компетенције:
- Одржавање хигијене и здравствено-безбедносних услова
- Обављање припремних и завршних радова спровођењем ресторанске процедуре
- Пријем госта и поруџбине
- Послуживање госта пићем
- Послуживање госта храном
- Извршавање административних послова

Стручна компетенција

Јединице компетенције

Одржавање хигијене и
здравственобезбедносних услова

- Одржава хигијену радног простора, радних површина, опреме и инвентара
- Одржава личну хигијену и радну униформу
- Одржава хигијену при руковању храном

Обављање
припремних и
завршних радова

-

Упознаје се са дневном понудом хране и пића
Упознаје се са дневним планом и активностима
Припрема ситан инвентар и стону апотеку
Припрема опрему и уређаје за послуживање

Стручна компетенција

Јединице компетенције

спровођењем
ресторанске
процедуре

- Распрема столове на крају рада
- Враћа ситан инвентар на крају рада
- Проверава исправност простора, опреме и инвентара на крају рада

Пријем госта и
поруџбине

-

Послуживање госта
пићем

Смешта госте
Прима поруџбину пића и хране
Региструје поруџбину
Дистрибуира поруџбину
Послужује аперитиве, диџестиве, напитке
Послужује вина
Припрема пиће пред гостом
Проверава задовољство госта услугом

Стручна компетенција
Послуживање госта
храном

Извршавање
административних
послова

Јединице компетенције
-

Послужује предјела
Послужује супе и чорбе
Послужује главна јела
Послужује посластице
Припрема храну пред гостом
Проверава задовољство госта услугом
Наплаћује рачун
Обрачунава дневни промет
Води књигу шанка

Циљеви стручног образовања
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Циљ стручног образовања за образовни профил конобар је оспособљавање ученика за услуживање госта храном и пићем.
Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потреба континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја
каријере, унапређење могућности запослења, усмерава ученике да се оспособљавају за:
-

примену теоријских знања у практичном контексту;
ефикасан рад у тиму;
преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
благовремено реаговање на промене у радној средини;
препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
примену мера заштите животне средине у складу са концептом одрживог развоја;
употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

Исходи стручног образовања

Стручне
компетенције

Знања

Вештине

Ставови

По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити оспособљен да:
одржава хигијену
и здравственобезбедносне
услове

- наведе санитарно-здравствене прописе у
угоститељству
- наведе хигијенске прописе у угоститељству
- објасни значај и наведе принципе HACCP стандарда
при руковању храном и пићем
- наведе прописе о безбедности и заштити здравља у
угоститељству
- наведе еколошке прописе у угоститељству

- одржава личну хигијену и радну униформу према стандарду
- одржава хигијену радног места, опреме и инвентара
- спроводи санитарно здравствене прописе у угоститељским
објектима
- спроводи мере безбедности и заштите здравља у
угоститељству

- савесно, одговорно, уредно и
благовремено обавља
поверене послове
- ефикасно организује време
- испољи позитиван однос
према примени санитарних и
здравствених мера у процесу
рада
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обавља
припремне и
завршне радове
спровођењем
ресторанске
процедуре

Стручне
компетенције

- објасни појам и функцију припремних и завршних
радове у угоститељским објектима
- наведе припремне и завршне радове у
угоститељским објектима
- разликује групе инвентара за услуживање
- разликује опрему, уређаје и намештај за
услуживање
- наведе садржај и редослед постављања малог
стоног инвентара и кувeра за одређени оброк
- наведе садржај и редослед постављања инвентара
за услуживање на и у сервисни сто

- ради у тиму
- анализира дневну понуду – јеловник, мени карту, ценовник
пића и винску карту
- планира и организује послове из делокруга свога рада
- рукује инвентаром за услуживање, опремом, уређајима и
намештајем за услуживање
- користи и одржава опрему и уређаје за услуживање
- пере, брише и полира инвентар за услуживање
- изврши прекривање стола ресторанским рубљем
- уреди сервисни сто
- комплетира и поставља мали стони инвентар
- савија салвете на најмање три начина
- поставља кувер на сто за одређени оброк
- опсервира инвентар
- сортира инвентар за услуживање
- примењује различите технике ношења и преношења
инвентара
- равна столове у свом реону
- припрема изложбени сто за самоуслуживање
- припрема употребљено стоно рубље за замену
- враћа неупотребљени прибор за услуживање у офис

- испољи позитиван однос
према значају функционалне
и техничке исправности
опреме и средстава за рад
- испољи љубазност,
комуникативност,
предузимљивост,
ненаметљивост и
флексибилност у односу
према гостима и
сарадницима
- испољи позитиван однос
према професионалноетичким нормама и
вредностима

Знања

Вештине

Ставови

По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити оспособљен да:
прима госта и
поруџбине

- објасни процедуру пријема, прихвата и смештаја
гостију
- објасни процедуру резервација у ресторану
- наведе и објасни правила пословног бонтона у
угоститељству
- наведе врсте и садржај понуде угоститељског
објекта

-

организује пријем, прихват и смештај гостију
дочекује госта
поздравља госта
смешта госта за слободни или резервисани сто
презентује понуду јела и пића
саслуша жеље (потребе) госта и адекватно на њих регује
препоручи госту адекатну комбинацију јела и пића
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- наведе карактеристике различитих врсте јела, пића
и напитака које се служе у уоститељском објекту
- разликује врсте гостију с обзиром на својства и
особености њиховог понашања

услужује госта
пићем

услужује госта
храном

- класификује пића и напитке према групама у карти
пића, винској карти, барској карти и ценовнику
пића
- наведе основне карактеристике пића и напитака
- препознаје пића, напитке и барске мешавине из
инструмената понуде
- наведе врсте и географско порекло вина и
виногорја у Србији
- познаје угоститељски норматив за пића и напитке
- наведе правила коришћења инвентара за
услуживање пића и напитака
- наведе редослед послуживања пића и напитака по
бонтону и протоколу
- класификује храну и посластице према групама у
инструментима понуде
- разликује јела и посластице из инструмената
понуде
- наведе врсте и састав доручка
- наведе угоститељски норматив за јела и посластице
- објасни правила коришћења инвентара за
услуживање јела
- наведе редослед послуживања јела по бонтону и
протоколу

- евидентира и предаје поруџбину производним одељењима
- поздрави и испрати госта
- примени технике успешне комуникације у решавању
најчешћих комуникацијских конфликата
- користи стручну терминологију у угоститељству на српском
и два страна језика
- преузима поруџбине из производних одељења
- примењује основне технике ношења, припремања и
сервирања пића, барских мешавина и напитака
- правилано прилази госту
- демонстрира технике фрапирања, шамбрирања,
презентовањања, отварања, дегоржирања и декантирања
вина
- припрема толле и хладне напитке
- услужује алкохолна и безалкохолна пића, хладне и топле
напитке у одређеним приликама, доручковаоници,
ресторану и кафани

- примењује основне технике ношења и начине услуживања
у различитим системима организације рада
- комбинује одговарајуће начине услуживања
- примењује правилан прилаз госту при услуживању
- услужује: топла и хладна предјела, супе, чорбе, потаже и
консоме, рибе, ракове, шкољке, главна јела, варива, салате,
сиреве, посластице, воће и компоте
- услужује доручак у доручковаоници, кафани и хотелској
соби
- припрема јела пред гостом (фламбира, филира, траншира)
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Стручне
компетенције

Знања

Вештине

Ставови

По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити оспособљен да:
извршава
административне
послове

- наведе и објасни врсте евиденција у угоститељству
- објасни процедуру испостављања и наплате рачуна
- наведе поступке материјалног и финасијског
раздужења

-

примењује различите начине наплате рачуна
води књигу шанка
пише требовања и утврди стање у шанку
води књигу пазара, сортира рачуне по врсти, упише рачуне
у дневни извештај
- утврди и преда дневни пазар

Наставни план

I РАЗРЕД
недељно
А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
Српскијезик и књижевност

Т

В

11

2

ПН

II РАЗРЕД
недељно

годишње
Т

В

374

68

ПН

Б

УКУПНО

III РАЗРЕД
недељно

годишње

годишње

годишње
Т

В

9

288

8

240

902

68

Т

В

ПН

Т

В

ПН

Б

Т

В

ПН

Т

В

ПН

Б

ПН

Б

Σ
970

3

102

2

64

2

60

226

3

102

2

64

2

60

226

226

2.

Српски језик као нематерњи језик*

2

68

2

64

2

60

192

192

3.

Страни језик

2

68

2

64

132

132

4.

Физичко васпитање

2

68

2

64

2

60

192

192

5.

Математика

2

2

64

1

30

162

6.

Рачунарство и информатика

1.

језик и књижевност*

1.1

68
2

68

226

162
68
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68

7.

Историја

8.

Хемија

9.

Екологија и заштита животне средине

10.

Географија

11.

Социологија са правима грађана

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

2
1

34

1

34

1

60

32

1
6

6

6

204

204

204

90

8

6

6

256

192

192

150

5

30
10

6

150

60

60

34

34

32

32

34

34

30
300

180

120

548

30
606

576

330

2242

12.

Страни језик II

2

68

13.

Здравствена култура

2

68

14.

Основе туризма и угоститељства

2

68

15.

Свечани пријеми

16.

Услуживање

17.

Исхрана

2

64

64

64

18.

Економика туристичких и угоститељских предузећа

1

32

32

32

19.

Психологија у туризму и угоститељству

60

60

20.

Основе куварства

2

64

21.

Основе посластичарства

22.

Туристичка географија

23.

Предузетништво

24. Професионална пракса
Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
1.
Грађанско васпитање / Версканастава
Изборни предмети према програму образовног
2.
профила
Укупно А1+A2+Б
Укупно

2

64

2

60

6

204

204

60

6

6

192

192

90

5

90
6

2

1

150

8
32

6

612

272

204

1178

90

180

546

90

576

240

1362

64

30

30

32

32

30
34
34

68
120

64

2

18

68

30

60

1

1
1

192

68
68
3

6

192

60

60

60
90

60

90

3
1

96
32

3
1

90
30

220
96

220
96

2

64

2

60

192

124

20

6
32

6

640

192

192

1174

150

16

10
32

6

480

300

180

1080

120

1670

674

576
3432
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330

3432

Б: Листа изборних предмета према програму образовног профила
РАЗРЕД

Листа изборних предмета

Рб

I

II

III

Стручнипредмети
1.

Пословна информатика у туризму и угоститељству

2

2

Барско пословање

2

3.

Маркетинг у туризму и угоститељству

2

4.

Општа туристичка географија

2

Општеобразовнипредмети
1.

Страни језик I

2.

Изабрани спорт

3.

Историја (одабране теме)

4.

Ликовна култура

1

5.

Музичка култура

1

2
1

1
1
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Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године

Екскурзија

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

до 3 дана

до 5дана

до 5 наставних
дана

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе

2 часанедељно

Трећи страни језик

2 часанедељно

Други предмети *

1-2 часанедељно

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго)

30-60 часовагодишње

Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге

15-30 часовагодишње
2 раднадана

Културна и јавна делатност школе
*Ако се укаже потреба за овим облицима рада

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима

Екскурзија
Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

до 3 дана

до 5дана

до 5 наставних
дана

2 часанедељно
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Трећи страни језик

2 часанедељно

Други предмети *

1-2 часанедељно

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго)

30-60 часовагодишње

Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге

15-30 часовагодишње
2 раднадана

Културна и јавна делатност школе

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

Остваривање школског програма по недељама

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

Разредно-часовна настава

34

32

30

Менторски рад (настава у блоку, пракса)

3

5

4

Обавезне ваннаставне активности

2

2

2

Завршни испит
Укупно радних недеља

3
39

39

39
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Подела одељења у групе
годишњифондчасова

разред

предмет / модул

вежбе

практичнанастава

Рачунарство и информатика

68

Хигијенски стандарди и заштита на раду

30

30

Основе угоститељског услуживања

174

174

12
30

12

30

12

Пословна комуникација

60

60

30

12

Услуживање пића и напитака

132

132

60

12

60

12

90

12

Професионална пракса

III

број ученика у
групи - до
12

Професионална пракса

II

настава у
блоку

Услуживање јела и посластица

120

144

Припрема јела пред гостом

30

36

Свечани пријеми

90

Предузетништво

60

12
30

12
12

**Професионална пракса се обавља у периоду од 01.09. до 15.08. текуће школске године у првом и другом разреду. Закључна оцена утврђује
се на седници одељенског већа после 15.08. текуће школске године. На истој седници утврђује се и општи успех ученика о завршеном разреду.
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5.1. Образовни профил конобар –други разред
A: Обавезни општеобразовни предмети

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Конобар
Српски језик и књижевност
други
64
2
Читанка са књижевнотеоријским појмовима
за 2. разред

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

2

 Барок , класицизам,
просветитељство
 Романтизам

3

 Реализам

1.

Циљеви

1. Упознавање са европским
културним, духовним и мисаоним
тенденцијама 17. и 18. века и
њиховим утицајима на српску
књижевност
2. Упознавање са поетиком
романтизма, представницима и

Редни
број
области

број
часова у
области

1.

10

2

14

3

14

вежбе

обрада

остали
типови
часова

практ.
практ.
наст.
наст.
у блоку
-

-
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4

 Морфологија

5

 Правопис

6

 Култура изражавања

делима европске и српске
књижевности
3. Упознавање са поетиком
реализма, представницима и делима
европске и српске књижевности
4. Систематизовање знања о врстама
речи и њиховим облицима
5. Оспособљавање ученика да пишу
у складу са правописном нормом
6. Оспособљавање ученика да
теоријска знања из граматике и
правописа примењује у усменом и
писаном изражавању у складу са
језичком нормом, користе различите
облике казивања и функционалне
стилове

Исходи

ИСХОДИ

4

10

5

6

6

10

Облик рада
- фронтални
- индивидуални
- групни

Методе рада
- монолошка
- дијалошка
- рад на тексту
- писани радови
- илустративна
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По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
1. наведе особености барока, класицизма и просветитељства и
њихове представнике у књижевности
- објасне значај Венцловића и Орфелина за развој језика и
књижевности код Срба
- препозна одлике просветитељства на обрађеним делима
- објасни значај Доситејевог рада за српску културу и књижевност
2. наведе представнике романтизма и њихова дела
- уочава и образлаже одлике романтизма
- изнесе свој суд о књижевним делима користећи стечена знања и
сопствена запажања
- препозна и усвоји вредности националне културе и разуме/поштује
културне вредности других народа
3. наведе представнике правца и њихова дела
- дефинише одлике реализма и објасни их на обрађеним књижевним
делима
- тумачи уметнички свет и стваралачке поступке у структури обрађених
дела
- процењује друштвене појаве и проблеме које покреће књижевно дело
развије критички став и мишљење при процени поступака и понашања
јунака у обрађеним делима
4. одреди врсту речи и граматичке категорије
- употреби у усменом и писаном изражавању облике речи у складу са
језичком нормом
5. примени правила одвојеног и састављеног писања речи у складу са
језичком нормом
6. изражава размишљања и критички став према проблемима и појавама
у књижевним текстовима и свакодневном животу
- препозна одлике стручно-научног стила
примени одлике новинарског стила
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Наставна средства
- текстови
- слике
- табла и креда
- мултимедијални
садржаји

Корелација са другим предметом
- ликовна култура
- музичка култура
- историја
- географија
- информатика
- грађанско васпитање
- верска настава

Праћење и оцењивање
- праћење остварености
исхода
- оцењивање активности
ученика
- оцењивање домаћих радова
- писмени задаци

Предмет: Енглески језик
Разред: други
Годишњи фонд часова: 64
Недељни фонд часова: 2
Модул/област
Слободно време
Музика,филм
ТВ,радио,новине
Обичаји
Празници
Посао

Годишњи фонд часова
Т
В
ПН
7
7
7
7
7
7

НуБ
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Понашање
Стручна тематика

7
15

Предмет: Физичко васпитање
Разред: други
Годишњи фонд часова: 64
Недељни фонд часова: 2
Модул/област
Упознавање са планом и програмом
Атлетика
Спортска гимнастика
Полигон спретности
Одбојка
Фудбал и кошарка
Батерија тестова

Годишњи фонд часова
Т
В
ПН
1
18
20
2
10
10
3

НуБ
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Предмет: Математика
Разред: други
Годишњи фонд часова: 64
Недељни фонд часова: 2

Модул/област
Степеновање и кореновање
Квадратна једначина и функција
Експоненцијална и логаритамска функција
Полиедри и обртна тела

Годишњи фонд часова
Т
В
ПН
11
23
11
19

НуБ

Предмет: Екологија и заштита животне средине

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Конобар
Екологија и заштита животне средине
други
32
1
Иво Савић, Вељко Терзија: „Екологија и
заштита животне средине“, Завод за уџбенике,
Београд, 2007.
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

1.

Тема/модул/област

Основни појмови екологије

Циљеви

 Проширење и продубљење
знања стеченог у основној
школи
 Развој способности за
проучавање природних
процеса и појава
 Развој самосталности у
мишљењу ираду, и развој
позитивне одговорности
према природи
 Схватање посебног места
екологије у систему знања
 Развој способности за
уочавање еколошких
проблема
 Схватање
дмултидисциплинарности
екологије
 Развој различитих начина
мишљења
 Упознавање основних
техника и метода
истраживања и праћења

број
часова у
области

2

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2
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стања у животној средини
 Развој личности: реалан
однос, објективност у
посматрању
и
закључивању,
развој
конструктивности,
стицање самопоуздања и
унапређење
система
вредности
Исходи

Облик рада

По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:





Дефинише појам екологије
Разликује еколошке факторе
Објашњава еколошке односе
Разуме значај међузависности
организама

Наставна средства
 Рачунар и пројектор
 Слике, схеме,
фотографије, панои


 Фронтални
 Групни
 Индивидуални

Корелација са другим
предметом




Географија
Физика
Хемија

Методе рада
 текстуално-вербалне:
монолог, дијалог
(разговор, дискусија)
 илустартивнодемонстративне
 активна настава
(интерактивна,
интерактивна или
проблемска настава)
 brainstorming
 мапе ума

Време
реализације
 септембар и
октобар 2016.

Праћење и оцењивање
Евидентирање и оцењивање ученика путем
усмене и писане провере знања, тестирања,
израде презентација и пројеката,
организовања и учествовања у дебатама.
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Б: Обавезни стручни предмети

Предмет: Француски језик
Разред: други
Годишњи фонд часова: 64
Недељни фонд часова: 2
Модул/област
Изрази : Ил фаут, он доит
Интонација и инверзија
Питања
Детерминанти
Перфекат, Имперфекат, Футур
Говорни модели
Поређење придева и прилога

Годишњи фонд часова
Т
В
ПН
5
8
11
8
13
14
5

НуБ
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Предмет: Немачки језик
Разред: други
Годишњи фонд часова: 64
Недељни фонд часова: 2
Модул/област
Изрази : Ил фаут, он доит
Интонација и инверзија
Питања
Детерминанти
Перфекат, Имперфекат, Футур
Говорни модели
Поређење придева и прилога

Годишњи фонд часова
Т
В
ПН
5
8
11
8
13
14
5

НуБ

Предмет: УСЛУЖИВАЊЕ
НАСТАВА
РАЗРЕД
Теоријска настава

Професионалн
а пракса

УКУПНО

Вежбе

Практична настава

Настава у блоку

I

204

204

60

468

II

192

192

90

474
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III

Разред:
Ред.бр
.

150

180

90

420

други
Трајање модула (часови)

НАЗИВ МОДУЛА

1.

Пословна комуникација

94

2.

Угоститељско услуживање

380

Назив модула:

Пословна комуникација

Трајање модула:

94 часа
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ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА





Оспособљавање
ученика за успешну
комуникацију са
гостима и запосленим
особљем у
угоститељским
објектима;
Оспособљавање
ученика за обавњање
административнокњиговодствених
послова у
угоститељским
објектима

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити
у стању да:















познаје правила пословног
бонтона у угоститељству;
саслуша жеље (потребе) госта и
адекватно на њих регује;
дочека, прихвати и смести госта за
сто;
показује љубазност,
предусретљивост у опхођењу са
гостом;
наведе врсте и садржај понуде
угоститељског објекта;
наведе карактеристике
различитих врсте јела, пића и
напитака које се служе у
уоститељском објекту;
препоручи госту адекатну
комбинацију јела и пића;
примењује различите начине
наплате рачуна;
води књигу шанка;
пише требовања и утврди стање у
шанку;
води књигу пазара, сортира рачуне
по врсти, упише рачуне у дневни

Вежбе:

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе/учења, планом рада и начинима
оцењивања.

Пословна комуникација:









Појам, улога и значај
пословне комуникације;
Врсте комуникације и начини
њеног остваривања;
Бонтон у угоститељству –
дочек, прихват и смештај
гостију, уважавање жеља
гостију, пријем поруџбина и
реаговање на жалбе;
Сугестивна и инпулсивна
продаја услуга;
Регистровање и дистрибуција
поруџбине, наплата услуга,
прављење и наплата рачуна
(врсте и начин), вођење
књеге дневних пазара;
Обрачун дневног промета –
предаја пазара, вођење
књиге шанка, књиге
требовања, књиге отписа.

Реализација наставе:




вежбе (42 часа)
практична настава (42 часа)
настава у блоку (10 часова)

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:




вежби
практичне наставе
наставе у блоку
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извештај;
утврди и преда дневни пазар;
наведе елементе добре
угоститељске праксе.

Место реализације наставе
 вежбе се реализују у кабинету
 практична настава и настава у блоку се реализује у
кабинету, школској радионици, или у
угоститељском објекту

Препоруке за реализацију наставе


Нужно је коришћење визуелних средстава,
угоститељске опреме, инвентара, намештаја и
уређаја за услуживање;



При изради распореда водити рачуна о томе да се у
данима планираним за одржавање практичне
наставе не планирају часови из осталих предмета;



Део практичне наставе реализовати кроз обилазак
специфичних угоститељских објеката и
манифестација (хотел, ресторан, угоститељски
објекти, сајмови, такмичења);



Препоручује се обављање практичне наставе у
различитим врстама угоститељских објеката

Настава у блоку:



дочека, прихвати и смести госта за
сто;
показује љубазност,
предусретљивост у опхођењу са
гостом




Дочек, прихват и смештај
гостију;
Регистровање и дистрибуција
поруџбине, наплата услуга,
прављење и наплата рачуна
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Предвиђене недеље рада су:
 Пословна комуникација 7 недеља

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:






Назив модула:

Угоститељско услуживање

Трајање модула:

380 часова

праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина
активности на часу
самостални практичан рад
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ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити
у стању да:

Вежбе:



Оспособљавање
ученика за квалитетно
услуживање пићем и
напицима у различитим
угоститељским
објектима и различитим
приликама








Оспособљавање
ученика за успешно
препознавање и
представљање гостима
вина са менија








класификује пића и напитке према
групама у карти пића, винској
карти, барској карти и ценовнику
пића;
наводи појам, улогу и значај
точионице пића;
рукује опремом, уређајима,
инвентаром точионице пића;
наведе основне карактеристике
пића и напитака;
правилано прилази госту
приликом услуживања пића и
напитака;
услужује алкохолна и
безалкохолна пића у одређеним
приликама, ресторану и кафани;
припрема топле и хладне напитке;
услужује хладне и топле напитке у
одређеним приликама,
доручковаоници, ресторану и
кафани;
препознаје пића, напитке и барске
мешавине из инструмената
понуде;

Инструменти понуде и
документи продаје:
Инструменти понуде и
документи продаје у
угоститељским објектима
 Појам, врсте, презентовање
гостима (карта пића, кафанска
карта, винска карта, јеловник,
анкетни јеловник, мени
карта,десертна карта и др. )
Точионица пића:

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе/учења, планом рада и начинима
оцењивања.



појам, улога и значај
точионице пића
 опрема, уређаји, инвентар
точионице пића
 организација рада,
требовање пића,
складиштење и чување пића,
намирница и материјала
Услуживање пића и напитака:




класификација и подела пића

Реализација наставе:




вежбе (150 часова)
практична настава (150 часова)
настава у блоку (80 часова)

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:




вежби
практичне наставе
наставе у блоку

Место реализације наставе
 вежбе се реализују у кабинету
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примењује основне технике
ношења, припремања и
сервирања пића, барских
мешавина и напитака;
врши правилно опхођење са
гостима и колегама показујући
љубазност, културу и
предусретљивост;
познаје врсте и географско
порекло вина и виногорја у Србији,
региону и свету;
демонстрира технике фрапирања,
шамбрирања, презентовањања,
отварања, дегоржирања и
декантирања вина.

у угоститељству према
садржају акохола, према
намени и времену служења,
према температури служења
и према начину припреме
Алкохолна пића:
подела, врсте, особине,
норматив, начин сервирања и
услуживање (џин, виски,
вотка, рум, коњак, бренди,
ракије, аперитиви, ликери,
дижестиви, топла алкохолна
пића и пива)
Безалкохолна пића:


подела, врсте, особине,
норматив, припрема, начин
сервирања и услуживање
Топли и хладни напици:

 практична настава и настава у блоку се реализује у
кабинету, школској радионици, или у
угоститељском објекту

Препоруке за реализацију наставе








подела, врсте,
карактеристике, прилози,
припрема, сервирање и
услуживање
Барске мешавине:






опрема, уређаји и инвентар
за припрему барских
мешавина;
стручна терминологија,





Нужно је коришћење визуелних средстава,
угоститељске опреме, инвентара, намештаја и
уређаја за услуживање
При изради распореда водити рачуна о томе да се у
данима планираним за одржавање практичне
наставе не планирају часови из осталих предмета.
Део практичне наставе реализовати кроз обилазак
специфичних угоститељских објеката и
манифестација (хотел, ресторан, угоститељски
објекти, сајмови, такмичења)
Препоручује се обављање практичне наставе у
различитим врстама угоститељских објеката

Предвиђене недеље рада су:
 Инструменти понуде и документи продаје 3нед.
 Точионица пића 2 нед.
 Услуживање пића и напитака 2 нед.
 Алкохолна пића 4 нед.
 Безалкохолна пића 2 нед.
 Топли и хладни напици 2 нед.
 Барске мешавине 4 нед.
 Вина и виногорја 6 нед.
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читање и писање рецептура;
основне технике припреме
барских мешавина;
 подела, врсте, особине,
припрема, норматив, начин
сервирања и услуживање
барских мешавина.
Вина и виногорја:











подела вина – према боји,
количини шећера, квалитету,
начину производње;
сорте грожђа;
виногорја србије, региона,
света;
појам, улога и значај
сомалијера;
чување, сервирање
(декантирање, фрапирање,
дегоржирање, дегустација),
презентовање, отварање и
услуживање вина;
слагање вина и хране.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:






праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина
активности на часу
самостални практичан рад)
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Настава у блоку:






дочека, прихвати и смести госта за
сто;
комбинује одговарајуће начине
услуживања;
показује љубазност,
предусретљивост у опхођењу са
гостом;
квалитетно служи пиће и напитке у
различитим угоститељским
објектима и различитим
приликама.








Дочек, прихват и смештај
гостију;
Сервирање и услуживање
пића и напитака у различитим
угоститељским објектима и
различитим приликама
Припрема, норматив, начин
сервирања и услуживање
барских мешавина
Регистровање и дистрибуција
поруџбине, наплата услуга,
прављење и наплата рачуна.

Предмет: Исхрана

Назив предмета:

ИСХРАНА

Годишњи фонд часова:

64

Разред:

први

Циљеви предмета:

-

Стицање знања о хранљивим материјама и енергетској вредности животних намирница;
Стицање знања о принципима правилне исхране и потребама у исхрани;
Оспособљавање ученика да утврди састав оброка којима се задовољавају енергетске потребе људи;
Стицање знања о болестима које изазива неправилна исхрана.
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ИСХОДИ
ТЕМА

ЦИЉ


Стицање знања
о хранљивим
материјама и
енергетској
вредности
животних
намирница

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:





Хранљиве материје







разликује појмове хране и исхране и њихове
улоге;
објасни улогу појединих хранљивих материја
у организму;
разликује намирнице по пореклу;
наведе хемијски састав и значај појединих
намирница биљног порекла у исхрани,
наведе хемијски састав и значај појединих
намирница животињског порекла у исхрани;
наведе предности употребе органских
производа у људској исхрани;
разликује појмове органске и
конвенционалне хране,
наведе ризике употребе генетски
модификоване хране;
израчуна енергетску вредност појединих
намирница.

НАЧИН

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА









Храна;
Исхрана;
Подела и врсте хранљивих
материја и њихови извори;
Подела и врста намирница
биљног порекла;
Подела и врста намирница
животињског порекла;
Органска храна;
Генетски модификована
храна;
Енергетска вредност
намирница и енергетске
потребе.

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима
оцењивања

Облици наставе

Предмет се реализује кроз следеће обли
наставе:


теоријска настава

Место реализације наставе


Теоријска настава - у учионици

Препоруке за реализацију наставе


приказати израчунавање енергетске
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Правилна исхрана



Стицање знања
о принципима
правилне
исхране и
потребама у
исхрани







наведе принципе правилне исхране;
наброје узроке неправилне исхране;
објасне последице неправилне исхране;
израчуна индекс ухрањености (БМИ);
састави дневни оброк.








Принципи правилне исхране;
Потребе у људској исхрани;
Пирамида исхране;
Болести изазване
неправилном исхраном;
Индекс ухрањености (БМИ);
Састављање дневног оброка;






вредности појединих намирница и
оброка;
вежбати са ученицима израчунавање
енергетске вредности намирница и
оброка;
користити нутриционистичке табеле;
израдити са ученицима постере група
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Кварење намирница и конзервисање



Стицање
основних
знања о
кварењу
намирница и
методама
конзервисања








наброје најчешће узроке квара намирница;
објасне услове под којима настаје кварење
намирница;
наведе начине смањења ризик кварења
намирница;
наведе начине очувања (намирница);
опише методе конзервисања намирница;
наведе могуће узрочнике и начине тровања
храном.









Микроорганизми у храни корисна и штетна дејства;
Најчешћи узроци квара
намирница;
Начини очувања намирница
од проиводње до потрошње;
Методе конзервисања;
Органолептичка својства
намирница, провера
декларације;
Биолошки, хемијски и
радиолошки узрочници
тровања храном.






намирница;
приказати примере јеловника који
задовољавају принципе правилне
исхране;
приказати болести неправилне исхран
(видео записи);
сугерисати ученицима да прикупе
податке о различитим намирницама
користећи Интернет и друге изворе

Оцењивање

Вредновање остварености исхода вршит
кроз:



праћење остварености исхода
тестове знања

Оквирни број часова по темама




Хранљиве материје (25 часа)
Правилна исхрана (25 часова)
Кварење намирница и конзервисање

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА, ОДНОСНО МОДУЛИМА
-

Хигијенски стандарду и куварству, посластичарству и угоститељству
Здравствена култура
Куварство и посластичарство
Основи угоститељства
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-

Хемија

Предмет: Економика туристичких и угоститељских предузећа
Назив предмета:
Економика угоститељских и туристичких предузећа
Годишњи фонд часова:

32

Разред:

Други

Циљеви предмета

и организације предузећа

Појмовно одређење економике

ТЕМА

Упознавање организације и пословних активности предузећа;
Оспособљавање ученика за успешно и рационално решавање основних економских и организационих питања предузећ
Стицање основе за разумевање појмова из економике предузећа као што су: средства предузећа, трошкови, развој итд;
НАЧИН
ИСХОДИ
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ЦИЉЕВИ
ОСТВАРИВАЊА
По завршетку теме ученик ће бити у стању
ПО ТЕМАМА
ПРОГРАМА
да :
1.
2.
3.

 Упознавање
ученика са
економиком и
организацијом
предузећа





дефинише економику као науку;
дефинише организацију као науку;
познаје циљеве изучавања економике и
организације предузећа.




Појам економике и
организације предузећа;
Значај економике и
организације у
данашњим условима
пословања.

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

Облици наставе
Предмет се реализује
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кроз следеће облике
наставе:
 теоријска настава
32 часа

Место реализације
наставе


Теоријска настава
се реализује у
учионици,
одговарајућем
кабинету или
угоститељскотуристичком
предузећу,
школској
радионици

Препоруке за
реализацију наставе
 препоручују се
посете стручним
сајмовима и
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изложбама

Оцењивање
Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
праћење
остварености
исхода

тестове знања


Оквирни број часова
по темама
Појмовно
одређење економике
и организације
предузећа ( 2 часа)
 Појам предузећа (
5 часова)
 Средства
предузећа (4 часа)
 Извори средстава (
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предузећа
предузећа

туристичког

туристичког

угоститељског и

Средства

Појам угоститељско-

2 часа)
 Расходи
предузећа (10 часова)
 Резултати рада и
расподела (5 часова)
 Мерила
успешности
пословања предузећа
(4 часа)
 упознавање
ученика са
угоститељскотуристичким
предузећима



 Упознавање
ученика са
пословним
средствима
угоститељског и
туристичког
предузећа








дефинише угоститељско и туристичко
предузеће и њихове задатке;
познаје карактеристике угоститељског и
туристичког предузећa;



дефинише средства угоститељског и
туристичког предузећа;
познаје облике и амортизацију основних
средстава;
познаје облике обртних средства.

 Појам средстава
угоститељско и
туристичко предузећа;
 Основна средства
предузећа;
 Обртна средства
предузећа.



Појам угоститељско и
туристичко предузеће;
Карактеристике
угоститељског и
туристичког предузећа;
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Извори средстава
туристичког предузећа
и расподела

Расходи угоститељског и
Резултати рада

 Упознавање
ученика са
изворима
средстава
угоститељског и
туристичког
предузећа




 Упознавање
ученика са
расходима
предузећа и
калкулацијом
цене производа и
услуга у туризму и
угоститељству



 Упознавање
ученика са
резултатима рада
и расподелом








дефинише изворе средстава;
разликује сопствене и туђе изворе
средстава.

дефинише утрошке, трошкове и
расходе предузећа;
Разликује појмове: утрошке, трошкове и
расходе предузећа;
Познаје врсте трошкова;
Познаје карактеристике трошкова;
израђује калкулацију;
Разликује врсте калкулација;
Познаје специфичности обрачуна
трошкова и утврђивање цена у туризму
и угоститељству.






Дефинише укупан приход;
Разликује приходе предузећа;
Утврђује резултате предузећа;
Познаје начин распоређивања
резултата предузећа (добитак,
губитак).

 Појам извора средстава;
 Сопствени извори
средстава;
 Туђи извори средстава.








Појам расхода предузећа;
Појам утрошака;
Појам, подела и распоред
трошкова;
Појам калкулације;
Врсте калкулације;
Специфичности обрачуна
трошкова.




Појам укупног прихода;
Утврђивање резултата
предузећа;
 Распоређивање резултата
предузећа.
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предузећа

туристичког

угоститељског и

пословања

успешности

Мерила

 Упознавање
ученика са
мерилима
успешности
угоститељског и
туристичког
предузећа






Дефинишење мерила успешности;
Познаје продуктивност рада;
Познаје економичност рада;
Познаје рентабилност рада.







Појам мерила пословног
успеха;
Продуктивност ;
Људски капитал;
Економичност рада;
Рентабилност.

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА

1. Стручни предмети
2. Основе туризма и угоститељства
3. Предузетништво
Предмет: Основе куварства
Назив предмета: ОСНОВЕ КУВАРСТВА
Фонд часова: 64 часа
Разред:други
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ИСХОДИ
ЦИЉЕВИ

 Упознавање
ученика са
карактеристикама,
начином
припреме и
сервирања јела
која услужује

По завршетку програма ученик ће бити у стању
да:
 разликује кухињска одељења;
 разликује сировине у куварству према
групама;
 познаје стручну терминологију у куварству;
 објасни различите врсте термичке обраде
намирница;
 препознаје састав и начин припреме и
сервирања јела по групама и врстама;
 објасни начине чувања јела од тренутка
припреме до услуживања.

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ

 Појам и значај куварства
- Појам, значај, задаци и развој
куварства;
- Појам кухиње и хигијенско
технички стандарди ;
- Појам и значај појединих
стручних термина у куварству;
 Стручна терминологија у
куварству
 Куварске методе прераде
намирница – врсте термичке и
механичке обраде;
- Животне намирнице
- Намирнице животињског
порекла;
- Намирнице биљног порекла;
- Зачини;
 Фондови и сосеви топле и хладне
кухиње
 Салате
- Једноставне салате од свежег, од
куваног и од печеног поврћа;

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

 На почетку програма ученике упознати са
циљем/циљевима и исходима, планом и
начинима оцењивања.
 Недељни приказ броја часова дат је у
гантограму

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоријска настава ( 64 часа)

Подела одељења на групе
Одељење се не дели на групе:

Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује у кабинету
(учионици)
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- Мешане и сложене салате од
свежег поврћа;
 Прилози и варива
- Појам и подела – кувано;
повезано; динстано;
гратинирано;печено; пржено и
рестовано поврће;
 Хладна предјела
- Везане салате као хладно
предјело или подлога;
- Хладна предјела од меса:
розбиф, карпаћо, и галантин,
Ордевери и закуске;
- Млечни производи и наресци као
хладно предјело;
- Хладна предјела од речних и
морских риба – Салата од
плодова мора, Карпаћо од
лососа, Коктел од
шкампи,паштете;
 Бистре и густе супе и чорбе
- Једноставне бистре супе и
додаци за супе;
- Консомеи и додаци за консомее;
- Чорбе – рагу и националне чорбе;
- Потажи и велутеи;

Препоруке за реализацију наставе

 Нужно је коришћење визуелних средства ток
наставе

Оцењивање

Вредновање остварености исхода вршити кроз
 Праћење остварености исхода
 Тестове знања
 Тестове практичних вештина
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 Топла предјела
- од јаја ( омлети, кајгане,
специјалитети од јаја, поширана
јаја)
- од теста (гибаница, пите);
- Топла предјела са сиром (
крофне од сира, суфле од сира)
- Тестенине ( кратке, дуге, пуњене);
- од пиринча
- од палачинки;
- Крокети
- од риба и од плодова мора –
плодови мора на бузари, пуњене
лигње,црни ризото ;
 Готова јела
- Кувана меса као готова јела;
- Гулаши; Паприкаши; Перкелти,
Токањи и Сотеи;
- Готова јела од млевеног меса –
јела од фаширане месне масе;
- Пуњена поврћа као готово јело;
- Ризота
- Пилави;
- Мусаке;
- Телеће; Свињско; Јагњеће;
Пилеће печење;
 Јела по поруџбини
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- од телећег и свињског меса
шницле;
- Јела по поруџбини од телећег и
свињског меса – котлети и
крменадле;
- Јела по поруџбини од телећег
меса – медаљони;
- Јела по поруџбини од говеђег
филеа;
- Јела по поруџбини од рамстека и
розбратне;
 Јела са жара
- Ћевапчићи; Пљескавица;
Вешалица;
- Домаћи специјалитети са
роштиља – Мућкалица;
 Ванредни и свечани оброци
- Банкет - Појам и јела која се могу
наћи у саставу свечаних менија;
- Хладни - топли бифе столови Појам и јела која се могу наћи у
понуди;
- Коктел партија и чајанка - Појам
и јела која се могу наћи у понуди
(сендвичи, канапеи и другик
коктел залогаји)
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Предмет: Туристичка географија
Назив предмета:
ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА
Годишњи фонд часова:

32 ЧАСА

Разред:

други

Циљеви предмета

1. Стицање знања о туристичко-географском простору и кретању у њему;
2. Стицање знања о туристичким вредностима Србије, њиховом простирању и атрактивности;
3. Разумевање међузависности туризма и географске средине.
ИСХОДИ

ТЕМА
Географски и
туристички
положај Србије

Природне
туристичке
вредности
Србије

ЦИЉЕВИ
 Проширивање
знања о
географском и
туристичком
положају Србије.
 Проширивање
знања о
природним
туристичким
вредностима

По завршетку теме ученик ће бити у стању да :
 Опише и покаже на карти положај Србије у
Европи;
 Објасни значај географског положаја за развој
туризма на примеру Србије.
 Класификује природне туристичке вредности
Србије према генези и функцији;
 Наведе и лоцира на карти природне туристичке
вредности Србије;
 Објасни разлоге атрактивности природних

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
 Географски положај;
 Величина територије и
границе;
 Туристички и
функционални положај;
 Планине као туристичке
вредности;
 Термоминерални извори;
 Језера;
 Реке;

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

 На почетку теме ученике треб
упознати са циљевима и
исходима наставе / учења,
планом рада и начинима
оцењивања
Облици наставе
Предмет се реализује кроз
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Србије.

Антропогене
туристичке
вредности
Србије

Материјална
основа туризма

 Усвајање знања о
антропогеним
туристичким
вредностима
Србије.

 Стицање знања о
утицају
материјалне
основе на развој
туризма у Србији.

Правци
туристичког
кретања у
Србији

 Усвајање знања о
правцима
туристичких
кретања у Србији.

Перспективе
развоја туризма
Србије

 Коришћење
стечених знања у
прогнозирању
перспектива
развоја туризма
Србије.

туристичких вредности Србије.

 Подели антропогене туристичке вредности
Србије по
врстама;
 Издвоји специфичности најатрактивнијих
антропогених туристичких вредности Србије.

 Разликује факторе туристичког промета;
 Наведе врсте саобраћаја који се користи у
туризму;
 Одреди предности и недостатке сваке врсте
саобраћаја који се користи у туризму;
 Познаје обим и структуру смештајних и
угоститељских капацитета Србије.
 Наведе и покаже на карти најважније правце
кретања туриста у Србији.

 Састави карту природних и антропогених
вредности завичаја
 Наброји локалне ресурсе у средини у којој живи,
који јесу или би могли представљати туристичку
атракцију
 Наброји могуће правце развоја туризма Србије

 Остале природне
вредности.
 Археолошке туристичке
вредности;
 Споменичке вредности;
 Уметничке вредности;
 Етносоцијалне
вредности;
 Амбијенталне целине и
туристичке
манифестације.
 Фактори туристичког
промета;
 Саобраћајнице и
саобраћајна средства;
 Смештајни и
угоститељски капацитети.
 Најважнији правци
туристичких кретања
иностраних и домаћих
туриста.
 Стратегија развоја
туризма у Србији;
 Савремени трендови у
туризму.

следеће облике наставе:
теоријска настава (34 часа)

Подела одељења на групе
Одељење се не дели на групе

Место реализације наставе

Теоријска настава се реализује у
учионици

Оцењивање

Вредновање остварености исход
вршити кроз:

3. праћење остварености исход
4. тестове знања;
5. тестове практичних вештина.

Оквирни број часова по темама

Географски и туристички положа
Србије - 5 часова,
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 Припреми промоцију туристичког садржаја
изабраног по сопственом избору

Природне туристичке вредности
Србије - 10 часова
Антропогене туристичке
вредности Србије - 6 часова
Материјална основа туризма - 4
часа
Правци туристичког кретања у
Србији - 2 часа
Перспективе развоја туризма
Србије – 5 часова

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Историја
Здравствено васпитање
Организовање услуга превоза
Историја уметности
Маркетинг у туризму
Стручни предмети

Предмет: Професионална пракса
Назив модула:
Услуживање пића и напитака
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Трајање модула:

60 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

ЦИЉЕВИ МОДУЛА







Оспособљавање
ученика за
успешну
комуникацију са
гостима и
запосленим
особљем у
угоститељским
објектима
Оспособљавање
ученика за
обавњање
административно
књиговодствених
послова у
угоститељским
објектима
Оспособљавање
ученика за
квалитетно

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:
 саслуша жеље (потребе) госта и
адекватно на њих регује
 дочека, прихвати и смести госта за
сто
 показује љубазност,
предусретљивост у опхођењу са
гостом
 препоручи госту адекатну
комбинацију јела и пића
 примењује различите начине
наплате рачуна
 води књигу шанка
 пише требовања и утврди стање у
шанку
 води књигу пазара, сортира
рачуне по врсти, упише рачуне у
дневни извештај
 утврди и преда дневни пазар

 класификује пића и напитке
према групама у карти пића,
винској карти, барској карти и
ценовнику пића
 рукује опремом, уређајима,
инвентаром точионице пића
 правилано прилази госту











Пословна комуникација
Инструменти понуде и
документи продаје
Точионица пића
Услуживање пића и напитака
Алкохолна пића
Безалкохолна пића
Топли и хладни напици
Барске мешавине
Вина и виногорја

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе, односно учења, планом рада и начинима
оцењивања

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:


настава у блоку (60 часова)

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:


наставе у блоку

Место реализације наставе


часове наставе у блоку реализовати у школској радионици
и у угоститељским објектима
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услуживање
пићем и
напицима у
различитим
угоститељским
објектима и
различитим
приликама
Оспособљавање
за правилно
опхођење са
гостима и
колегама

приликом услуживања пића и
напитака
 Правилно припрема и услужује
пића и напитке, у одређеним
приликама у различитим
угоститељским објектима
 познаје врсте и географско
порекло вина и виногорја у
Србији, региону и свету
 демонстрира технике
фрапирања, шамбрирања,
презентовањања, отварања,
дегоржирања и декантирања
вина

Препоруке за реализацију наставе
 Инсистирати на уредности и прецизности у раду
 Инсистирати на примени прописа заштите здравља и
животне средине и заштите на раду
 У току практичне наставе ученици су обавезни да воде
дневник практичног рада
 Професионалну праксу реализовати у току летњег
распуста, најкасније до 15. августа, а по унапред
утврђеном распореду.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:



тестове практичних вештина
дневнике практичног рада
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
1. Здравствена култура
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2. Познавање хране и пића

В: Изборни предмети
Предмет: Грађанско васпитање
Разред: други
Годишњи фонд часова: 32
Недељни фонд часова: 1
Модул/област
Увод
Основни појмови (права и одговорности)
Врсте права и односи међу правима
Права и одговорности
Кршење и заштита права
Планирање и извођење акција у корист права

Годишњи фонд часова
Т
В
ПН
1
5
4
4
5
13

НуБ

Предмет: Верска настава
Разред: други
Годишњи фонд часова:32
Недељни фонд часова: 1
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Модул/област
Увод
Света Тројица један Бог
(Бог као биће заједнице слободе, љубави)
Онтолошке последице вере у
Свету Тројицу као једног Бога
Стварање света ни из чега
(узрок постојања света јесте
Бог као личност, Божија слобода)
Својства створене природе
Стварање човека
„по икони и подобију Божијем“
(антрополошке последице вере
у Бога који је Света Тројица)
Првородни грех
Проблем смрти
(виђење овог проблема из перспекти-ве природе
и перспективе личности)

Годишњи фонд часова
Т
В
ПН
1

НуБ

4
13

6
2

4
3

2
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Предмет: Ликовна култура
Разред:2.
Годишњи фонд:32
Недељни фонд часова: 1

Образовни профил

КОНОБАР

Наставни предмет

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Разред

2

Годишњи фонд часова

32

Недељни фонд часова

1
Фонд/тип часа

Тема/модул/област

Циљеви
вежбе

практ.
практ.
утврђиваписмени
обрада
наст.
ње
задаци
наст.
у блоку

Дигитална фотографија
Примитивна племенска

 Оспособљавање за примену
дигиталне фотографије у

28

4
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уметност
Цивилизације прошлости

настави, свакодневном
животу и раду;
 Стицање знања о појави,
значају и функцији
уметности у праисторији;
 Развијање интересовања за
племенску уметност и
традицију различитих
народа;
 Формирање позитивног
става према очувању
културног идентитета;
 Упознавање са значајним
споменицима културе;


Формирање позитивног става
према очувању културног
наслеђа;
Исходи

Облик рада

III степен:





фотографише целину и детаљ под различитим
условима осветљења;
учита дигиталну фотографију на рачунар;
обради фотографију у одабраном рачунарском
програму;
наведе улогу примитивне племенске

Фронтални
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уметности у праисторијско и савремено доба;
одабере медиј, мотив и материјал за рад и
образложи избор;
уради ликовни рад са
одликама примитивне
племенске уметности;

 објасни значај очувања споменика културе;
 уради ликовни рад са карактеристикама
одабране цивилизације;
 дискутује о различитим решењима задатка;

Наставна средства

Корелација са другим
предметом

Праћење и оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
праћење остварености
исхода

Сви стручни предмети

тестове знања
тестове практичних
вештина
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Предмет: Музичка култура
Образовни профил

КОНОБАР

Наставни предмет

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Разред

2

Годишњи фонд часова

32

Недељни фонд часова

1

Фонд/тип часа
Тема/модул/област

Циљеви
вежбе

Класична музика
(општа музичка анализа и
теорија кроз слушање музике
Oпера и балет






Оспособљавање ученика за
разликовање музичких
стилова од првобитне
заједнице до 21. века.
Развијање навика за
слушање уметничке музике.
Оспособљавање ученика за

утврђи
ва-ње

обрад
а

писмен
и
задаци

практ
.

практ.

наст.

у блоку

наст.

32
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Oперета и мјузикл
Традиционална музика(народне
песме,игре,плесови)
Џез и блуз музика
Филм и филмска музика
Хорско певање, камерни
састави
Оркестар

самостално
истраживање,односно
стимулација подстицаја за
даље истраживање.
 Оспособљавање уочавања
разлика карактера
композиција
 Препознавање назива
композиција након слушања
истих,као и препознавање и
именовање елементарних
музичких елемената који се
односе на
динамику,темпо,облик
дела...
 Формирање музичког укуса
и адекватног музичког
експресивног доживљаја
музичког дела приликом
слушања(аудио апаратима и
уживо на концертима)
 Повезивање активности
певања и кретања на сцени
као целине која делује
стимулативно на развој
елементарних музичких
способности(прецизно
интонативно певање уз
дочаравање ритма покретом)
Подржавање јавног извођења
креираних сопствених мјузикла
као и могућност њиховог јавног
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популарисања.
 Развијање естетских
критеријума код ученика
 Оспособљавање ученика за
препознавање и разликовање
културе и традиције како свог
тако и других народа
 Развијање способности
уочавања утицаја народног
стваралаштва на уметничко
стваралаштво.
 Стимулација ритмичке
прецизности, координације и
културе покрета при
извођењу плесова,односно
стимулисање
складности,лакоће и слободе
у изражавању музичког
доживљаја.
 Способност анализирања
критеријума који се односе на
ритмичку строгост и
импровизовање мелодије као
карактеристика одређене
врстемузике(џез,блуз)
 Способност симултаног
играња улоге креатора
музичких активности и
њиховог гледаоца,у којима
учесник доживљава,изражава
али и процењује своје
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извођење.
 Стимулација способности
разликовања боје звука
различитих инструмената као
и њихових састава.
 прецизна интонација
 прецизна дикција и
артикулација текста
песама
 стимулација
дискриминације ритма
 стимулација
дискриминације висине
тонова
стимулација успешног соло или
хорског,односно оркестарског
извођења композиција
Исходи






Препознаје и разликује одлике стилова у
музичком изражавању од првобитне
заједнице до данас.
Испољава потребу за свакодневним
слушањем музике и на основу тога
формира трајно интересовање према
музици уопште
Препознаје називе одслушаних
композиција уз познавање њихових
аутора као ивреме настанка..
Препознаје и именује елементарне
музичке ознаке за темпо,динамику....

Облик рада

Фронтални, рад у
пару, групни,
индивидуални
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Експресивно,аутономно доживљава
карактер одслушане композиције
 Поседује адекватан музички укус.
 Самоиницијативно посећује концерте и
друге музичке манифестације у
 локалној заједници.
 Самоиницијативно посећује концерте и
друге музичке манифестације у локалној
заједници.
Експресивно,аутономно доживљава карактер
одслушане композиције
 Симултано успешно изводи мелодијскоритмичке захтеве уз игру улога на сцени.
 Јавно изводи самостално или групно креиране
теме различитеих музичких жанрова(нпр.
мјузикл)
 Препознаје естетске вредности у култури свог
и народа других земаља уочавањем
карактеристичних обележја музике светске
народне баштине.
 Сагледава и вреднује утицај народног
стваралаштва на уметничко стваралаштво.
 Прецизно изводи ритмичко-мелодијске
захтеве уз прецизност и лакоћу у
извођењу осмишљених кореографија.
Процењује и доноси судове и одлуке у вези
квалитета и разумевања изведеног музичког
задатка,односно задатака који се односе на
квалитет изведених покрета у току плеса.

- 348 -

 Сагледава и употребљава критеријуме који се
односе на начине настајања мелодијско
ритмичких образаца раличитих музичких
жанрова.
 Самостално креира музичку активност, било
да је учесник или гледалац, уз делимичну
могућност процењивања квалитета сопственог
извођења.
 Разликује боју звука различитих
инструмената,као и њихов визуелни изглед
Разликује саставе извођача(Соло глас-хор,Соло
инструмент-камерни састав-оркестар)
 интонативно прецизно изводи мелодијске
захтеве композиција
 разликује и прецизно изводи различите
ритмичке структуре композиција
 разликује и прецизно изводи мелодијске
структуре композиција
успешно јавно изводи предвиђене
композиције(соло,камерни састави,оркестри)

Наставна средства

Цд плејер, телевизор, лаптоп

Корелација са другим
предметом





Ликовна култура
Физичко васпитање
Српски језик и
књижевност
Математика

Праћење и оцењивање

Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
праћење остварености
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Екологија
Географија
Верска настава
Грађанско васпитање

исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

5.2.Образовни профил конобар – трећи разред

А: Обавезни општеобразовни предмети

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Конобар
Српски језик и књижевност
3
60
2
Читанка са књижевнотеоријским појмовима
за 3. Разред
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Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

1.

Модерна

2.

Међуратна
књижевност

3.

Лексикологија

4.

Савремена књижевност

5.

Правопис

6.

Култура изражавања

7.

Синтакса

Циљеви

1.
Упознавање са основним
одликама правца, представницима и
њиховим делима
2.
Упознавање ученика са
одликама међуратне књижевности,
представницима и делима
3. Упознавање ученика са основама
лексикологије
4. Упознавање ученика са одбраним
делима савремене књижевности
5. Оспособљавање ученика за
примењивање знања из језика и
правописа у складу са језичком
нормом
6. Оспособљавање ученика да
теоријска знања из граматике и
правописа примењују у усменом и
писаном изражавању

Редни
број
области

број
часова у
области

1.

12

2

12

3.

6

4.

7

вежбе

обрада

остали
типови
часова

практ.
практ.
наст.
наст.
у блоку
-

-

6
5.

12

6.

7. Систематизовање знања из
синтаксе

5
7.
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Исходи

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
- наведе одлике правца, представнике и њихова дела
- уочи и тумачи модерне елементе у изразу и
форми књижевног дела
- анализира одабрана дела, износи запажања и
ставове
2. - наведе одлике праваца, представнике и њихова дела
- наведе манифесте, књижевне покрете и струје у
књижевности између два светска рата
успостави узајамни однос књижевних дела и времена
у коме су настала
анализира одабрана дела, износи запажања и ставове
3. препозна и одрeди вредност лексеме
- уме да се служи речницима
- наведе примере синонима, антонима, хомонима,
жаргона…
4. • - изнесе своје утиске о прочитаним делима савремене
српске књижевности,
- уочи одлике савремене књижевности на прочитаним
делима
5. примени правописна правила у писању сложеница,
полусложеница и синтагми
- скраћује речи у складу са прописаним правилима
6. износи став, користи аргументе и процењује опште и
сопствене вредности у усменом и писаном
изражавању

7. - - одреди синтаксичке јединице у реченици,
- препозна типове зависних, независних реченица и
напоредних конструкција
1.

Облик рада
- фронтални
- индивидуални
- групни

Методе рада
- монолошка
- дијалошка
- рад на тексту
- писани радови
- илустративна
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Наставна средства
- текстови
- слике
- табла и креда
- мултимедијални
садржаји

Образовни профил

Кувар

Предмет

Физичко васпитање

Разред

III

Годишњи фонд часова

60

Недељни фонд часова

2

Литература

Не користи

Корелација са другим предметом
- ликовна култура
- музичка култура
- историја
- географија
- информатика
- грађанско васпитање
- верска настава

Праћење и оцењивање
- праћење остварености
исхода
- оцењивање активности
ученика
- оцењивање домаћих радова
- писмени задаци

- 353 -

Фонд/тип часа

Бр.

1

Тема/модул/област

 АТЛЕТИКА

Циљеви

 Развити
брзину,издржљивост,скочност,
здравље,усавршавање моторичких
способности

практ.

број
часова
у
области

вежбе

13

9

утврђивање

обрада

Облик рада

Методе рада

 Овладати техником трчања, бацања кугле,
скок у вис

 Индивидуални
и групни

 Показивање и
објашњавање

 Штафетне палице,кугле,сталци за
скок у вис,струњаче ,штоперица

практ.

наст.

наст.

у
блоку

4

Исходи

Наставна средства

писмени
задаци

Време
реализације
 02.09.-15.10.

Корелација са другим
предметом

Праћење и оцењивање



 Тестови,

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова
у

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.

практ.
наст.
у
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области
2

 СПОРТСКЕ ИГРЕКОШАРКА

 Сналажљивост у простору,
колективни дух,постицање
ученика на активности, одржавање
физичке кондиције

17

блоку

13

4

Исходи

Облик рада

Методе рада

Време
реализације

 Проширивање и продубљивање елемената
технике и тактике из области кошарке

 Индивидуални
и групни

 Показивање и
објашњавање

 15.10.29.12.

Наставна средства

Корелација са другим
предметом

Праћење и оцењивање

 Лопта,кошеви



 Тестови,

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

3

Тема/модул/област

 ВЕЖБЕ НА ТЛУ И
СПРАВАМА

Циљеви

 Развити равотежу, ојачати
мишиће раменог појаса,
салаживост у простору
Исходи

број
часова у вежбе
области

10

утврђивање

8
Облик рада

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2
Методе рада

Време
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реализације
 Овладати елементима на тлу и на козлићу

Наставна средства

 Индивидуални
и групни

Корелација са другим
предметом

 Струњаче,козлић,коњ,одскочна 
даска

 Показивање и
објашњавање

 18.1.-15.03.

Праћење и оцењивање
 Тестови,

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

4

Тема/модул/област

 ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА

Циљеви

 Развити равнотежу,

број
часова у
области

вежбе

15

11

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

4

Исходи

Облик рада

Методе рада

Време
реализације

 Овладати елементима равнотеже на
греди

 Индивидуални
и групни

 Показивање и
објашњавање

 15.03.01.05.

Наставна средства

Корелација са другим

Праћење и оцењивање
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предметом
 Висока и ниска греда,
струњаче



 Тестови,

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

5

Тема/модул/област

 СПОРТСКЕ ИГРЕОДБОЈКА

Циљеви

 Сналаживост у простору

број
часова у
области

вежбе

3

1

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Исходи

Облик рада

Методе рада

Време
реализације

 Овладати елементима технике и
тактике

 Индивидуални
и групни

 Показивање и
објашњавање

 1.05.
 16.05.

Наставна средства

Корелација са другим
предметом

Праћење и оцењивање

 Лопте, мрежа



 Тестови,

- 357 -

Образовни профил

КОНОБАР

Наставни предмет

МАТЕМАТИКА

Разред

3

Годишњи фонд часова

30

Недељни фонд часова

1

Фонд/тип часа
Тема/модул/област

Циљеви
вежбе

Полиедри
Обртна тела
Низови
Школски писмени задаци

Стицање знања о полиедрима,
обртним телима и низовима

утврђи
ва-ње

обрад
а

6

3

7

4

4

2
/

писмен
и
задаци

практ
.

практ.

наст.

у блоку

наст.

4
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Исходи





Облик рада

израчуна обим и површину фигура у равни
разликује правилне полиедре
израчуна површину и запремину призме
израчуна површину и запремину пирамиде
одреди површину једноставних равних пресека
полиедара

 израчуна обим и површину круга,
 објасни Лудолфов број и наведе његову
приближну вредност
 израчуна површину и запремину ваљка
 израчуна површину и запремину купе
 израчуна површину сфере
 израчуна запремину лопте
израчуна површину једноставних равних
пресека обртних тела

Фронтални, рад у
пару, групни,
индивидуални

 објасни аритметички низ (и општи члан) и
израчуна збир првих n чланова низа
објасни геометријски низ (и општи члан) и
израчуна збир првих n чланова низа
Наставна средства

Корелација са другим
предметом

- табла

Хемија;

- моделиполиедра и обртних тела

- Економика

Праћење и оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
праћење остварености
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туристичких и
угоститељских
предузећа;
- Предузетништво;

исхода
тестове знања
писмене задатке

- Рачунарство и информатика

Образовни профил

КОНОБАР

Наставни предмет

ИСТОРИЈА

Разред

3

Годишњи фонд часова

60

Недељни фонд часова

2

Фонд/тип часа
Тема/модул/област

Циљеви
вежбе

утврђи
вање

обрада

писмени
задаци

практ
.

практ.

наст.

у блоку

наст.
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Српска држава и државност



Српски народ у југословенској
држави


Српски народ и Србија у
савременом свету
Достигнућа српске културе

















Проширивање знања о
настанку модерне српске
државе и најважнијим
одликама српске државности.
Развијање свести о значају
средњовековне државности за
настанак модерне српске
државе.
Уочавање улоге знаменитих
личности у развоју српске
државности.
Разумевање најзначајнијих
идеја модерног доба и
њиховог утицаја
Разумевање међународног
контекста у коме настаје и
постоји српска држава.
Проширивање знања о
југословенској идеји и
носиоцима идеје стварања
југословенске државе.
Разумевање међународног
контекста у коме настаје
југословенска држава.
Проширивање знања о
одликама југословенске
државе.
Проширивање знања о
положају српског народа у
југословенској држави.
Уочавање улоге знаменитих
личности у политичком
животу југословенске
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државе.
Разумевање појма српског
културног простора.
Развијање свести о
вишевековном континуитету
српске културе.
Сагледавање српске културе
као дела европске културног
наслеђа.
Проширивање знања о
највишим дометима и
представницима српске
културе.
Развијање свести о значају
образовања за општи
културни напредак.
Уочавање промена у
свакодневном животу код
Срба кроз векове.
Разумевање политичких и
економских односа у
савременом свету.
Сагледавање међународног
положаја Србије.
Проширивање знања о
најзначајнијим међународним
организацијама и чланству
Србије у њима.
Проширивање знања о
последицама научнотехнолошког развоја на
живот савременог човека.
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Исходи











препозна различите историјске садржаје
(личности, догађаје, појаве и процесе) и доведе
их у везу са одговарајућом временском
одредницом и историјским периодом;
разликује периоде у којима је постојала,
престала да постоји и поново настала српска
држава;
наведе и упореди одлике српске државности у
средњем и новом веку;
уочи утицај европских револуционарних
збивања на развој српске националне и
државне идеје;
објасни узроке и последице Српске
револуције, ослободилачких ратова 1876–
1878, Балканских ратова и Првог светског
рата;
уочи и објасни на историјској карти промене
граница српске државе;
лоцира места најважнијих битака које су вођене
током Српске револуције, ослободилачких

Облик рада

Фронтални, рад у
пару, групни,
индивидуални

ратова 1876–1878, Балканских ратова и Првог
светског рата;


опише улогу истакнутих личности у Српској
револуцији, у развоју државних иституција и
формирању модерног политичког система, у
ослободилачким ратовима 1876–1878,
Балканским ратовима и Првом светском рату;
изведе закључак о значају уставности за развој
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модерног политичког система.








образложи најважније мотиве и узроке
стварање југословенске државе;
уочи значај настанка југословенске државе за
српски народ;
идентификује одлике југословенске државе
као монархије и као републике;
разликује особености друштвено-политичких
система који су постојали у југословенској
држави;
уочи и разуме међународни положај
југословенске државе;
образложи допринос југословенских
антифашистичких покрета победи савезника у
Другом светском рату;
именује најважније личности које су утицале на
друштвено-политичка збивања у Југославији.

разликује периоде у којима су настала
најзначајнија дела српске културе;

упореди одлике српске културе различитих
периода;

објасни утицаје историјских збивања на
културна кретања;

опише одлике свакодневног живота код Срба
у различитим епохама и областима;
именује најважније личности које су заслужне
за развој српске културе.




идентификује најважније чиниоце у
међународним политичким и економским
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односима;
разуме место и улогу Србије у савременом
свету;

утврди значај чланства Србије у
међународним организацијама;
објасни утицај савремених техничких
достигнућа на повезивање људи у свету.


Наставна средства

Корелација са другим
предметом

Праћење и оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:



Историјске карктоте, лаптоп,
пројектор, паметна табла






Српски језик и
књижевностр,
Географија
Устав и права грађана
Грађанско васпитање
Верска настава

праћење остварености
исхода
тестове знања
усмено
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Образовни профил

КОНОБАР

Наставни предмет

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА

Разред

3

Годишњи фонд часова

30

Недељни фонд часова

1

Фонд/тип часа
Тема/модул/област

1.

2.

Устав и правна држава у
Србији
Демократија и механизми
власти у Србји
Србија као држава,

Циљеви

Упознавање са Уставом
Републике Србије, његовим
историјским претечама и
правосудним системом
Републике Србије
 Упознавање са политиком

укупан
бр. по
темама

обрада

остали
типови
часова

6

4

2

9

5

4

10

6

4

5

3

2

практ.
писмени
задаци

практ.
наст.
наст.
у блоку
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3.

аутономија и локална
самоуправа
Грађанин и његова права и
слободе у Србији

4.

као вештином управљања
друштвом
 Оспособљавање за
демократско мишљење
Упознавање са функционисањем
државних институција и органа
власти
Богаћење знања о људским
правима и слободама и о улози
појединца у друштвеном и
политичком животу
 Обогаћивање знања о
државности Републике
Србије поређењем традиоције
и садашњег стања
Развијање знања о аутономији и
локалној самоуправи
Исходи








схвати значај устава као највишег правног акта
разликује устав од закона
направи преглед развоја уставности у Србији
разликује уставност и законитост
уочи значај владавине права и правне државе
зна основне одредбе Устава Републике Србије
схвати функционисање правосудног система
Републике Србије

Облик рада

Фронтални, рад у
пару, групни,
индивидуални
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разликује врсте судских поступака
 објасни појам, развој и облике суверености и
демократије
 опише улогу политике у друштву
 зна државне симболе и елементе државности
 разликује законодавну, извршну и судску
власт
 разликује удружења грађана и политичке
партије
 препозна идеолошке разлике партија и поделу
на левицу, десницу и центар
 схвати изборни поступак и конституисање
скупшине и владе
разликује државне органе власти
 схвати људска права и слободе и свој положај
у друштву
 уочи специфичности породичног права
зна на који начин се штите права и слободе
грађана
 пореди садашње стање и традицију
државности и уставности у Србији
 разликује аутономију и локалну самоуправу
разуме функционисање локалне самоуправе
Наставна средства

Корелација са другим
предметом

Праћење и оцењивање
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Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
вербална и текстуална

Историја

праћење остварености
исхода
тестове знања

Б: Обавезни стручни предмети

Предмет: Француски језик
Разред: III
Годишњи фонд часова: 60
Недељни фонд часова: 2
Модул/област

Годишњи фонд часова
Т

Зависне реченице : временске, узрочне, погодбене

6

Објекатске реченице са qуе
Слагање времена

4
8

Зависно упитне реченице, Релативне реченице
Употреба инфинитива

6
2

В

ПН

НуБ
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Глаголи са предлозима

2

Партицип презента и герундив
Именице
Чланови : одредјени, неодредјени и партитивни
Демонстративи
Бројеви
Поредјење придева
Личне заменице
Прилошке заменице
Футур, Имперфекат, Плусквамперфекат
Презент субјунктива
Кондиционал презента
Партицип перфекта – слагање партиципа
перфекта
Прономинални глаголи
Прилози. Преглед прилошких група

2
4
4
3
3
6
3
3
7
4
5
5
5
5

Образовни профил

КОНОБАР

Наставни предмет

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМИ

Разред

трећи

Годишњи фонд часова

120

Недељни фонд часова

3
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Фонд/тип часа
Тема/модул/област

Циљеви
вежбе

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМИ

утврђи
ва-ње

обрад
а

писмен
и
задаци

практ
.

практ.

наст.

у блоку

наст.

Оспособљавање ученика
за успешну комуникацију
са гостима и запосленим
особљем у угоститељским
објектима
Оспособљавање ученика за
квалитетно услуживање
пића, напитака, хране и
посластица на различитим
заједничким оброцима и
свечаним пријемима

90

Исходи
 разликује врсте заједничких оброка и свечаних
пријема, њихове поделе, просторије у којима
се одржавају, инвентар за услуживање који се
користи
 класификује пића, напитке, јела и посластице
из понуде за одређени заједнички оброк и
свечани пријем

30

Облик рада

Фронтални, рад у
пару, групни,
индивидуални
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 препознаје пића, напитке, јела и посластице из
понуде за одређени заједнички оброк и
свечани пријем
 изврши припрему простора, опреме и уређаја,
инвентара и намештаја за одређени заједнички
оброк и свечани пријем
 примењује стандардизован приступ госту и
одговарајуће начине услуживања на
одређеном заједничком оброку и свечаном
пријему
 услужује аперитиве на заједничким оброцима
и свечаним пријемима
 услужује алкохолна и безалкохолна пића на на
заједничким оброцима и свечаним пријемима
 услужује вина на заједничким оброцима и
свечаним пријемима
 услужује дижестиве на заједничким оброцима
и свечаним пријемима
 услужује топле и хладне напитке на
заједничким оброцима и свечаним пријемима
 услужује хладна и топла предјела на
заједничким оброцима и свечаним пријемима
 услужује супе, чорбе, потаже, консоме на
заједничким оброцима свечаним пријемима
 услужује рибе, ракове, шкољке на заједничким
оброцима свечаним пријемима
 услужује главна јела на заједничким оброцима
свечаним пријемима
 услужује варива, салате, сиреве на
заједничким оброцима свечаним пријемима
 услужује посластице, воће, компоте на
заједничким оброцима свечаним пријемима
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 услужује топле и хладне напитке на
заједничким оброцима свечаним пријемима
 наводи и саставља различите врсте менија
намењених заједничким оброцима и свечаним
пријемима
 разликује и услужује јела и посластице по
утврђеном мениу за заједнички оброк и
свечани пријем
 користи елементе протокола приликом
услуживања гостију
 врши правилно опхођење са гостима и
колегама показујући љубазност, културу и
предусретљивост
 наводи карактеристике у пословању везаном
за кетеринг.

Наставна средства

Корелација са другим
предметом

Праћење и оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:

Сва средства за рад у кабинету
услуживања

праћење остварености
исхода
Сви стручни предмети

тестове знања
тестове практичних вештина
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Образовни профил

КОНОБАР

Наставни предмет

УСЛУЖИВАЊЕ

Разред

трећи

Годишњи фонд часова

150+180+90

Недељни фонд часова

6+5

Фонд/тип часа
Тема/модул/област

практ
.

практ.

наст.

у блоку

120

144

80

30

36

10

Циљеви
вежбе

Угоститељско услуживање



Припремање јела пред гостом



Оспособљавање ученика за
успешну комуникацију са
гостима и запосленим
особљем у угоститељским
објектима

утврђи
ва-ње

обрад
а

писмен
и
задаци

наст.

Оспособљавање ученика за
квалитетно услуживање
хране и посластица у
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различитим угоститељским
објектима и различитим
приликама


Оспособљавање ученика за
квалитетно припремање,
довршавање, сервирање и
услуживање јела пред гостом



Оспособљавање ученика за
успешну комуникацију са
гостима и запосленим
особљем у угоститељским
објектима



Оспособљавање ученика за
квалитетно припремање јела
пред гостом
Исходи




класификује храну и посластице према
групама у инструментима понуде
познаје јела и посластице из инструмената
понуде
примењује основне технике ношења и начине
услуживања у различитим системима
организације рада

Облик рада
Фронтални, рад у
пару, групни,
индивидуални,
практичан рад,
вежбање
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комбинује одговарајуће начине услуживања
примењује правилан прилаз госту и начине
услуживања
разликује и услужује топла и хладна предјела
у одређеним приликама у различитим
угоститељским објектима
разликује и услужује супе, чорбе, потаже и
консоме у одређеним приликама у различитим
угоститељским објектима
разликује и услужује рибе, ракове, шкољке,
мекушце у одређеним приликама у
различитим угоститељским објектима
разликује и услужује главна јела у одређеним
приликама у различитим угоститељским
објектима
разликује и услужује варива, салате у
одређеним приликама у различитим
угоститељским објектима
разликује и услужује сиреве у одређеним
приликама у различитим угоститељским
објектима
разликује и услужује посластице, воће,
компоте у одређеним приликама у различитим
угоститељским објектима
наводи и саставља различите врсте менија
разликује и услужује јела и посластице по
утврђином мениу у одређеним приликама у
различитим угоститељским објектима
разликује организације рада и инструменте
понуде у пансионском пословању
спроводи правилно анкетирање гостију
правилно услужује јела, пића и напитке у
пансиону
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правилно прима поруџбину, припрема
потребан инвентар и услужује храну у
хотелским собама
припрема јела пред гостом
припрема потребан инвентар, опрему и
намирнице за услуживање јела пред гостом
правилно филира, траншира, фламбира јела,
посластице и воће пред гостом
правилнопримењује технике филирања,
транширања, фламбирања пред гостом
врши правилно опхођење са гостима и
колегама показујући љубазност, културу и
предусретљивост

Наставна средства

Корелација са другим
предметом

Праћење и оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:


Прибор за услуживање
Лаптоп и интерактивна табла



Сви стручни предмети







праћење остварености
исхода;
тестове знања;
тестове практичних
вештина;
праћење остварености
исхода
тестове знања
тестове практичних
вештина
активности на часу
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Образовни профил

КОНОБАР

Наставни предмет

ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ

Разред

трећи

Годишњи фонд часова

60

Недељни фонд часова

2

самостални практичан рад

Фонд/тип часа
Тема/модул/област

Циљеви
вежбе

практ.
практ.
утврђиваписмени
обрада
наст.
ње
задаци
наст.
у блоку

Психологија као наука
Психички процеси и особине
Личност
Међуљудски односи на раду
Комуникација

 наведе основне елементе
комуникационог процеса
 разликује вербалну од
невербалне комуникације и
њихове карактерисатике
 наводе факторе који доводе
до неспоразума и уме да
објасни начине њиховог
негативног деловања по

1

3

2

8

2

4

2

6

3

7
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Психологија опхођења са
гостима
Психологија рекламе

наставак комуникације
 демострира технике
успешне комуникације
 препозна специфичности
комуникације са гостом/
клијентом и уме да примени
технике успешне
комуникације у решавању
најчешћих комуникацијских
конфликата са њима

4

1

2

1

1

5

 бјасни и демонстрира
особине туристичког
радника потребне за
успешно обављање посла
 oбјасни и демонстрира
последице добре и лоше
прве импресије коју
туристички радник оставља
на госта
 oбјасни и демонстрира
општа и специфична
правила опхођења са
гостима
 oбјасни и демонстрира
основне принципе продаје
туристичких услуга на
примеру
 oпише и демонстрира на
примеру како се ствара
поверење код госта /
клијента
 разликује и објаси мотиве

- 379 -

куповине који опредељују
госта / корисника услуга
 разликује врсте гостију/
корисника услуга с обзиром
на својства и особености
њиховог понашања
o
 уме да осмисли пример
рекламе за задату циљну
групу корисника
 познаје врсте промотивних
средстава и уме да препозна
њихове предности и
слабости
 зна основне психолошке
принципе које треба да
задовољи рекламна порука
 познаје основне принципе
деловања рекламе на циљну
групу
Упознавање са предметом
психологије и њеном применом
у угоститељству и труризму
Стицање основних знања о
природи психичких процеса и
особина и разумевање
психичког живота особе као
целине међусобно повезаних
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процеса и особина
Стицање општих знања о
психологији личности:
структура, динамика и развој
личности
Упознавање са принципима и
законитостима људског
понашања у групи и у процесу
рада

Развијање свести о личној
одговорности за међуљудске
односе

Усвајање социјалних вештина
за конструктивно решавање
конфликата
Стицање општих знања о
комуникацијском процесу и
унапређење вештине
комуникације са
гостом/клијентом
Усвајање знања и развијање
вештина значајних за опхођење
са гостом/корисником услуга
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Развијање свести о
неопходности планирања
маркетиншких стратегија у
туризму и угоститељству

Исходи

Облик рада

 објасни предмет изучавања психологије и њену
примену у угоститељству/туризму
 објасни органске основе психичког живота
 опише процес опажања других особа и факторе
од којих тај процес зависи
 познаје појам пажње и чиниоце од којих она
зависи
 познаје основе о процесима учења и разликује
врсте учења
 објасни процес памћења и факторе који доводе
до заборављања
 познаје основе о појмовима мишљења и
интелигенције
 познаје основе емоционалног живота човека и
опише значај емоција за душевно здравље
човека
 објасни шта су мотиви и наведе врсте и
карактеристике мотива
 објасни појам и врсте фрустрација, конфликата
и начине реаговања на њих

Фронтални, рад у
пару, групни,
индивидуални

 наведе дефиницију појма личности
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 разликује основне појмове структуре личности
и наведе њихове основне карактеристике
 препозна тип личности и карактеристике
типова личности према Јунгу
 наведе факторе који утичу на развој личности
 наведе карактеристике зреле личности
 разликује основне врсте група и њихову
структуру
 објасни разлику између групе и тима
 препозна различите улоге које имају чланови
тима
 разликује вођство од руковођења
 наведе карактеристике сарадње и такмичења
 опише различите типове конфликата у групи
 објасни на примеру важност позитивне
психолошке климе у групи/организацији
 увиди сопствено понашање у раду
 наведе основне елементе комуникационог
процеса
 разликује вербалну од невербалне
комуникације и њихове карактерисатике
 наводе факторе који доводе до неспоразума и
уме да објасни начине њиховог негативног
деловања по наставак комуникације
 демострира технике успешне комуникације
 препозна специфичности комуникације са
гостом/ клијентом и уме да примени технике
успешне комуникације у решавању најчешћих
комуникацијских конфликата са њима
 бјасни и демонстрира особине туристичког
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радника потребне за успешно обављање посла
 oбјасни и демонстрира последице добре и лоше
прве импресије коју туристички радник
оставља на госта
 oбјасни и демонстрира општа и специфична
правила опхођења са гостима
 oбјасни и демонстрира основне принципе
продаје туристичких услуга на примеру
 oпише и демонстрира на примеру како се
ствара поверење код госта / клијента
 разликује и објаси мотиве куповине који
опредељују госта / корисника услуга
 разликује врсте гостију/ корисника услуга с
обзиром на својства и особености њиховог
понашања
 уме да осмисли пример рекламе за задату
циљну групу корисника
 познаје врсте промотивних средстава и уме да
препозна њихове предности и слабости
 зна основне психолошке принципе које треба
да задовољи рекламна порука
 познаје основне принципе деловања рекламе на
циљну групу

Наставна средства
уџбеник

Корелација са другим
предметом
-

Здравствена култура
Предузетништво
Угоститељско

Праћење и оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:

- 384 -

-

Образовни профил

КОНОБАР

Наставни предмет

ОСНОВЕ ПОСЛАСТИЧАРСТВА

Разред

трећи

Годишњи фонд часова

30

Недељни фонд часова

1

Литература

/

услуживање
Професионална пракса
Социологија са правима
грађана
Грађанско васпитање

-праћење остварености исхода
-тестове знања
-тестове практичних
вештина

Фонд/тип часа
Тема/модул/област

Циљеви
вежбе

утврђи
ва-ње

обрад
а

писмен
и
задаци

практ
.
наст.

практ.
наст.
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у блоку

ОСНОВЕ ПОСЛАСТИЧАРСТВА

Упознавање ученика са
карактеристикама и начинима
сервирања посластица које
услужује

5

5

Исходи

20

Облик рада

 Препознаје стручну терминологију у
посластичарству
 Разликује посластице по врстама
 Објасни састав посластице
 Опише начин припреме посластице
 Опише начин чувања различитих врста
посластица од тренутка припреме до
сервирања
 Препознаје основне нормативе посластица у
зависности од угоститељске услуге

Фронтални, рад у
пару, групни,
индивидуални

 Опише начине декорисања посластице у
зависности од угоститељске услуге

Опише начин сервирања посластице у
зависности од угоститељске услуге
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Наставна средства

Корелација са другим
предметом

Праћење и оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:

Кухињска опрема

праћење остварености
исхода
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

тестове знања
тестове практичних вештина

Образовни профил

КОНОБАР

Наставни предмет

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Разред

трећи

Годишњи фонд часова

60

Недељни фонд часова

2
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Фонд/тип часа
Тема/модул/област

Циљеви
вежбе

Предузетништво и предузетник
Развијање и процена пословних
идеја, маркетинг план
Управљање и организација,
правни оквир за оснивање и
функционисање делатности
Економија пословања, финасијски
план
Ученички пројект-презентација
пословног плана

утврђи
ва-ње

обрад
а

писмен
и
задаци

практ
.

практ.

наст.

у блоку

наст.

 Разумевање појма и значаја
предузетништва;
 Препознавање особености
предузетника;
 Развијање способности за
уочавање, формулисање и
процену; пословних идеја
 Упознавање ученика са
елементима маркетинг плана;
Развијање смисла за тимски рад.

60

 Упознавање ученика са
суштином основних
менаџмент функција и
вештина;
 Упознавање ученика са
специфичностима управљања
производњом/услугама и
људским ресурсима;
 Упознавање ученика са
значајем коришћења
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информационих технологија
за савремено пословање;
 Давање основних упутстава
где доћи до неопходних
информација.
 Разумевање значаја биланса
стања, биланса успеха и
токова готовине као
најважнијих финансијских
извештаја у бизнис плану;
 Препознавање
профита/добити као
основног мотива пословања;
 Разумевање значаја
ликвидности у пословању
предузећа.
 Оспособити ученика да
разуме и доведе у везу све
делове бизнис плана;
Оспособљавање ученика у
вештинама презентације бизнис
плана.
Исходи
 наведе адеквадтне примере предузетништва из
локалног окружења;
 наведе карактеристике предузетника;
 објасни значај мотивационих фактора у
предузетништву;
 доведе у однос појмове иновативнност,

Облик рада

Фронтални, рад у
пару, групни,
индивидуални
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предузимљивост и предузетништво;
 препозна различите начине отпочињања посла
у локалној заједници.
 примени креативне технике избора, селекције
и вредновања пословних идеја;
 препозна садржај и значај бизнис плана;

 истражи међусобно деловање фактора који
утичу на тржиште: цена, производ, место,
промоција и личност;
 прикупи и анализира информације о
тржишту и развија индивидуалну
маркетинг стратегију;
 развије самопоуздање у спровођењу теренских
испитивања;

 самостално изради маркетинг плана у
припреми бизнис плана;

презентује маркетинг план као део сопственог
бизнис плана.
 наведе особине успешног менаџера;
 објасни основе менаџмента
услуга/производње;
 објасни на једноставном примеру појам и
врсте трошкова, цену коштања и инвестиције;
 израчуна праг рентабилности на једноставном
примеру;
 објасни значај производног плана и изради
производни план за сопствену бизнис идеју у
најједноставнијем облику (самостално или уз
помоћ наставника);
 увиђа значај планирања и одабира људских
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ресурса за потребе организације;
 користи гантограм;
 објасни значај информационих технологија за
савремено пословање;
 схвати важност непрекидног иновирања
производа или услуга;
 изабере најповољнију организациону и правну
форму привредне активности;
 изради и презентује организациони план за
сопствену бизмис идеју;
самостално сачини или попуни основну
пословну документацију.
 састави биланс стања на најједноставнијем
примеру;
 састави биланс успеха и утврди пословни
резултат на најједноставнијем примеру;
 направи разлику између прихода и расхода с
једне стране и прилива и одлива новца са
друге стране
на најједноставнијем примеру;
 наведе могуће начине финансирања сопствене
делатности;
 се информише у одговарајућим
институцијама о свим релевантним питањима
од значаја за покретање бизниса;
 идентификује начине за одржавање
ликвидности у пословању предузећа;
 састави финансијски план за сопствену бизнис
идеју самостално или уз помоћ наставника;
презентује финансијски план за своју бизнис
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идеју.
 самостално или уз помоћ наставника да
повеже све урађене делове бизнис плана;
 изради коначан (једноставан) бизнис план за
сопствену бизнис идеју;
презентује бизнис план у оквиру јавног часа из
предмета предузетништво.
Наставна средства

Корелација са другим
предметом

Праћење и оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:

Лаптоп, пројектоп, паметна табла

праћење остварености
исхода
Сви стручни предмети

тестове знања
тестове практичних вештина
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Образовни профил

Конобар

Предмет

Грађанско васпитање

Разред

Tрећи

Годишњи фонд часова

30

Недељни фонд часова

1
Фонд/тип часа

Бр.

Тема/модул/област

Увод
Демократија и политика
Грађанин и грађанско друштво
Грађанска и политичка права и право на грађанску
иницијативу
Планирање конкретне акције

Циљеви

Упознати
ученике са
основним
појмовима
грађанског
друштва

број
Ред.бр. часова
утврђиваписмени практ.
вежбе
обрада
теме
у
ње
задаци
наст.
области

30

Оспособити
ученике за
конкретну
акцију у
циљу
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практ.
наст.
у
блоку

побољшања
грађанског
друштва
Исходи

Облик рада

Ученици су упознати са
основним појмовима
грађанског друштва
Ученици, као активни
грађани локалне заједнице,
изводе конкретну акцију
Наставна средства
ТВ,Двд,Пројектор

Групни, рад у
пару,
индивидуални

Корелација са другим
предметом
Са свим друштвеним
наукама

Методе рада

Активна
настава

Време
реализације

ТШГ

Праћење и оцењивање
Описно
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Образовни профил

Конобар

Предмет

Верска настава

Разред

Трећи

Годишњи фонд часова

30

Недељни фонд часова

1

Литература

Православни Катихизис, Еп. Игнатије

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

Укључење ученика у
Литургијски живот.
1.

број
часова у
области

вежбеа
ње

провера

30

15

15

обрада

писмени
задаци

Увод
Исходи

2.
Тајна Христова-јединство
Бога и човека као циљ због
кога је Бог створио свет

Учешћем на Литургији потврђују
хришћански идентитет.

Облик рада

Методе рада

практ.

наст.

наст.

у
блоку

Време
реализације
Прво и друго
полугодиште
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Индивидиуални,
3.
4.

Христово оваплоћење и
страдање, смрт као последица
греха првих људи
Бог је васкрсао Христа из
мртвих Духом Светим
(превазилажење смрти за
створену природу као плод
слободне, личне заједице
Бога и човека у Христу)

5.

6.

фронтални
Наставна средства
Иконе, филмови, музика

Корелација са другим
предметом
Философија, Грађанско
васпитање

Праћење и оцењивање
Описно оцењивање

Исус Христос као нови Адам
и начелник све твари
Улога Духа Светога у
сједињењу људи и створене
природе са Христом (Дух
Свети конституише Цркву
као конкретну Литургијску
заједницу кроз Крштење,
Миропомазање и
Рукоположење)
Литургија као икона
истинског постојања светаЦарства Божијег (спасење
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света заједничко дело
Св.Тројице и људи; разлика
између Бога и људи али не и
одељеност)
7.

8.

Апостолско прејемство
(епископ као икона Христа,
свештеници иконе апостола,
Литургија као икона будућег
века)
Распеће и Васкрсење
Христово у православној
иконографији

Образовни профил

Конобар

Предмет

Енглески језик

Разред

III

Годишњи фонд часова

60

Недељни фонд часова

2

Литература

Highly Recommended
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Фонд/тип часа
Бр.

1

Тема/модул/област

Taking aking phone calls

Циљеви

Oobavljane telefonskog razgovora,
razumevanje sagovornika,
postavljanje zahteva korišćenjem
can I could

Ред.б
р.
теме

број
часова у
области

вежбе

1

4

1

2

1

2

4

2

1

1

1

1

1

3

2

1

утврђи
ва-ње

обрад
а

писмен
и
задаци

практ
.

практ.

наст.

у блоку

наст.

2
Giving information

Cilje da učenici znaju da opišu
hotel, borj soba I ostale sadržaje
hotela koristeći there is I there are

3
3

Taking room reservation

Cilj je da učenici nauče da
rezervišu sobu u hotelu (Do you
have…)do, does, in at, on

3

4
6
4
Učenici treba da nauče rda
rezervišu sto u restoranu, da pitaju
za vrema kada se otvara restoran I
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5

Taking restaurant booking

koriste frekventive

Koriščenje fraza kojima
izražavamo izvinjenje

6

3
5

7

1
1

1

Giving polite explanation

1
Prihvatanje gostiju na recepciji,
korišćenje učtivih fraza

6

8

5

2

8
9

Receiving guests

10

1

Davanje uputstava
7

2

1

0

8

3

2

1

0

9

2

1

0

1

10

3

1

2

0

Naručivanje hrane u restoranu
Instructions

11
Taking food order

Učenici uče da opišu meni deserta
I sireva

Deserts and cheese

Naručivanje vina

12

13
Talking about wine
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14

Odgovaranje na zahteve klijenata

Dealing with requests

11

3

1

1

1

12

4

3

1

0

13

5

3

1

1

14

3

1

1

1

1

5

2

2

1

Konobari objašnjavaju meni

15

Describing dishes
Odgovaranje na žalbe godtiju

Dealing with complaints
Predstavljanje osoblja I njihovih
zaduženja
Jobs and workplaces
Kuvari objašnjavaju postupak
kuvanja
Explaining and instructing
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Исходи

Облик рада

Učenici primaju telefonske pozive, opisuju hotel i
njegove sadržaje, primaju goste, opisuju meni
predstavljaju svoje kolege i njihova zaduženja i
odgovaraju na zahteve i žalbe gostijuu uz pravilnu
upotrebu gramatike.
Наставна средства

Frontalni, rad u
grupi, rad u prau i
individualni rad

Корелација са другим
предметом

Методе рада

Rad na tekstu,
dijalog,
monolog

Време
реализације

Прво и друго
полугод.

Праћење и оцењивање

Kuvarstvo
Udžbenik, radna sveska, CD

Pismeni zadaci, testovi
Usluživanje
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6. ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ КУВАР

Назив квалификације: Кувар

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

Ниво квалификације: III

Трајање образовања: три године

Сврха квалификације: Припрема, сервира и декорише оброке.

Стручне компетенције:
- Организовање сопственог рада и радног места
- Пријем, обрада и складиштење намирница
- Припрема јела за издавање
- Издавање поруџбине
- Вођење евиденција

Стручна компетенција
Организовање
сопственог рада и

Јединице компетенције
- Одржава хигијену и здравствено безбедноснe условe
- Припрема опрему, уређаје и инвентар
- Комуницира са сардницима
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Стручна компетенција
радног места

Пријем, обрада,
паковање и
складиштење
намирница

Јединице компетенције
-

Учествује у изради дневног јеловника
Обавља процедуре затварања (процедуре «предаје смене»)
Прати иновације у области куварства
Одређује врсту, класу и категорију намирница потребну за припрему планираног јеловника
Контролише исправност намирница
Обрађује месо, рибу, ракове, шкољке
Обрађује поврће и воће
Складишти необрађене и обрађене намирнице
Уклања неисправне намирнице

Стручна компетенција
Припрема јела за
издавање

Пријем и издавање
поруџбине

Јединице компетенције
-

припрема супе и чорбе
припрема готова јела
припрема печења
припрема варива
припрема хладна предјела
припрема топла предјела
припрема рибу, ракове и шкољке
припрема јела по поруџбини
припрема јела са роштиља
припрема фондова и сосева
припрема салате
припрема једноставне посластице
припрема пецива
Комуницира са конобарима у вези са поруџбинама
Сервира припремљена јела за услуживање
Декорише поруџбину
Сарађује са осталим одељењима угоститељског објекта
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Стручна компетенција
Вођење евиденција

Јединице компетенције
-

Требује потребну количину намирница
Пописује намирнице
Води евиденцију поруџбина и издатих јела
Води евиденцију о расходованим - неисправним намирницама
Примењује нормативе

9. Циљеви стручног образовања
Циљ стручног образовања за образовни профил кувар је оспособљавање ученика за припрему, сервирање и декорисање оброка.
Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потреба континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја
каријере, унапређење могућности запослења, усмерава ученике да се оспособљавају за:
-

примену теоријских знања у практичном контексту;
ефикасан рад у тиму;
преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
благовремено реаговање на промене у радној средини;
препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
примену мера заштите животне средине у складу са концептом одрживог развоја;
употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.
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Исходи стручног образовања
Стручне
компетенције

Знања

Вештине

Ставови

По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити оспособљен да:
организује
сопствени рад и
радно место

- објасни значај и наведе принципе: санитарне
заштите, хигијенске заштите, заштите здравља и
безбедности на раду, еколошке заштите, HАCCP
стандарда при руковању намирницама
- објасни намену и карактеристике опреме и
инвентара за припремање јела
- објасни начине и правила одржавања алата уређаја
и инвентара
- наведе начине и системе организације рада у
кухињи и угоститељском предузећу
- објасни принципе састављања и писања менија и
јеловника
- примењује стручну терминологију у куварству

врши пријем,
обраду, паковање
и складиштење
намирница

-

разликује врсте и категорије поврћа и воћа
разликује врсте меса, риба, ракова и шкољки
наведе категоризације меса
опише састав и органолептичка својства намирница
разликује начине обраде намирница
наведе и објасни узроке кварења појединачних
група намирница
- објасни принципе складиштења и чувања
намирница

- одражава личну хигијену и радну униформу према
стандарду
- одржава хигијену радног места, средине опреме и
инвентара
- сортира алат и одлаже га на одговарајуће место
- утврђује стање опреме, уређаја и инвентара
- осигурава радне процесе и хигијену при руковању храном и
пићем
- обезбеђује техничке услове у смислу безбедности и заштите
здравља (осветљење, проветравање, заштина средства и
сл.)
- укаже прву помоћ у случају механчких, хемијских,
термичких повреда и струјних удара
- ради у тиму
- припрема меније и јеловник у сарадњи са шефом кухиње
- наручује и прима намирнице у сарадњи са шефом кухиње
- препознаје квалитет намирница и изврши класирање
- чисти намирнице
- обрађује намирнице – механички и термички
- сортира и уклања отпатке при обради намирница
- пакује намирнице и полупроизводе у амбалажу и одлаже
их на одговарајући начин

- савесно, одговорно, уредно и
благовремено обавља
поверене послове
- испољи позитиван однос
према примени санитарних и
здравствених мера у процесу
рада
- испољи позитиван однос
према значају функционалне
и техничке исправности
опреме и средстава за рад
- ефикасно организује време
- води рачуна о режијским
трошковима
- примењује иновације у раду
- испољи љубазност,
комуникативност,
предузимљивост,
ненаметљивост и
флексибилност у односу
према сарадницима
- испољи позитиван однос
према професионалноетичким нормама и
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припрема јела за
издавање

прима и издаје
поруџбине

- објасни основне принципе нутриционизма
- наведе рецептуре и нормативе за припрему
различитих врста: супа и чорби, готових јела,
печења, варива, хладни и топлих предјела, риба,
ракова, шкољки, јела по поруџбини, јела са
роштиља, фондова и сосева, салата, једноставних
посластица и пецива
- објасни карактеристике дијеталне и вегетаријанске
исхране
- кратко опише норматив за одговарајућу врсту јела
- наведе нормативе формирања порције јела
- објасни начин издавања јела по поруџбине или
менију
- објасни принципе и начине декорисања јела

-

дозира намирнице према нормативу
врши механичку и термичку обраду намирница
подеси укус, мирис и друга својства јела додавањем зачина
успостави жељену конзистенцију, структуру, хомогеност и
друге карактеристике јела
- подеси рад, контролише и искључује апарате и урђаје
- сортира јела у „топле купке“

-

вредностима

прима поруџбине од конобара
формира порције по нормативима
израђује декоративне елементе
обликује поврће и воће
обликује млечне производе
сервира и декорише јела
издаје припремљена јела конобару на основу поруџбине
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I Наставни план - КУВАР
I РАЗРЕД
недељно

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

Т

В

11

2

ПН

II РАЗРЕД

Годишње
Т

В

ПН

недељно
Б

Т

В

ПН

III РАЗРЕД

годишње
Т

В

ПН

недељно
Б

Т

В

ПН

УКУПНО

годишње
Т

В

ПН

годишње
Б

Т

В

68

374 68

9

288

8

240

902

ПН

Б

Σ

970

1.

Српски језик и књижевност

3

102

2

64

2

60

226

226

1.1

____________ језик књижевност*

3

102

2

64

2

60

226

226

2.

Српски језик као нематерњи језик*

2

68

2

64

2

60

192

192

3.

Страни језик

2

68

2

64

132

132

4.

Физичко васпитање

2

68

2

64

2

60

192

192

5.

Математика

2

68

2

64

1

30

162

162

6.

Рачунарство и информатика

7.

Историја

8.

Хемија

9.

Екологија и заштита животне средине

10. Географија
11. Социологија са правима грађана

2

68

68
2

1

34
1

1

60

32

34
1

30

68

60

60

34

34

32

32

34

34

30

30
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А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

6

12

204 408

90

2

12

6

64 384 192 150 1

14

6

30 420 180 120 298 1212 372

360

2242

12.

Здравствена култура

2

68

68

68

13.

Основе туризма и угоститељства

2

68

68

68

14.

Куварство

15.

Националне кухиње

16.

Основе услуживања

17.

Eкономика туристичких и угоститељских
предузећа

1

18.

Туристичка географија

1

19.

Предузетништво

20.

Исхрана

21.

Професионална пракса

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

1.

Грађанско васпитање / Верска настава

2.

Изборни предмети према програму образовног
профила

Укупно А1+A2+Б
Укупно

12

408

60

12

6

384 192

90

10

6

300

2

1092

120

372

270

60

60

1734
60

30

30

32

32

32

32

32

32

1

30

2
2

180

60

60

60

68

68
30

68
90

60

90

1

34

3

96

3

90

220

220

1

34

1

32

1

30

96

96

124

124

64

2
18

14
32

612

476
1178

90

14

12
32

6

448

60

2
384

192

1174

150

12

14
32

6

360

420

180

1080

120

1420

1280

372

360

3432

3432

408

Б: Листа изборних предмета према програму образовног профила
РАЗРЕД
Рб

Листа изборних предмета
I

II

III

2

Стручни предмети
1.

Пословни страни језик

2

2.

Путеви хране

2

3.

Познавање животних намирница

2

4.

Пословна информатика

2

5.

Психологија у туризму и угоститељству

2

6.

Маркетинг у туризму и угоститељству

2

7.

Општа туристичка географија

2

Општеобразовни предмети
1.

Страни језик

2.

Изабрани спорт

3.

Историја (одабране теме)

4.

Ликовна култура

1

5.

Музичка култура

1

2
1

1
1
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Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године
I РАЗРЕД
часова

II РАЗРЕД
часова

III РАЗРЕД
часова

УКУПНО
часова

68

64

60

192

Додатни рад *

до 30

до 30

до 30

до 120

Допунски рад *

до 30

до 30

до 30

до 120

Припремни рад *

до 30

до 30

до 30

до 120

Час одељенског старешине

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада

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

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

Разредно-часовна настава

34

32

30

Менторски рад (настава у блоку, пракса)

3

5

4

410

Обавезне ваннаставне активности

2

2

2

Завршни испит

3

Укупно радних недеља

39

39

39

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима

Екскурзија

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

до 3 дана

до 5 дана

до 5
наставних
дана

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне
културе

2 часа недељно

Трећи страни језик

2 часа недељно

Други предмети *

1-2 часа недељно

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго)

30-60 часова годишње

Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге

15-30 часова годишње

Културна и јавна делатност школе

2 радна дана

411

Подела одељења у групе

разред

годишњи фонд часова

I

предмет / модул
вежбе
Рачунарство и информатика

68

Куварство

408

практична
настава

384

број ученика
у групи - до

12

Професионална пракса
Куварство

настава у
блоку

192

60

12

30

12

90

12

60

12

120

12

II
Професионална пракса
Куварство
III

300

180

Националне кухиње

60

12

Предузетништво

60

12

412

6.1. Образовни профил кувар – први разред

А: Обавезни општеобразовни предмети

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

кувар
Српски језик и књижевност
први
102
3
Читанка са књижевнотеоријским појмовима
за 1. разред

413

Годишњи фонд часова: 68
Недељни фонд часова: 2
Предмет: Страни језик –
Енглески језик
Разред: I
Модул/област
Нова средина и другови
Спортске активности
Породица
Друштво
Путовања
Дружење
Брига о здрављу
Животна средина
Стручна тематика

Годишњи фонд часова
Т
В
ПН
8
8
8
8
8
8
8
8
6

НуБ

414

415

Физичко васпирање

Годишњи фонд часова:

68

Разред:

први
ИСХОДИ

ТЕМА

ЦИЉ

 Унапређивање и
очување здравља;
 Здравствена
 Утицај на правилно
култура и физичка
држање тела
активност, као
(превенција
основа за
постуралних
реализовање
поремећаја);
постављених
циљева и исхода;

По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

 Препозна везе између физичке
активности и здравља;
 Објасни карактеристике положаја
тела, покрета и кретања у
професији за коју се школује и
уочи оне, које могу имати
негативан утицај на његов раст,
развој;
 Одабере и изведе вежбе
обликовања и вежбе из
корективне гимнастике, које ће
превентивно утицати на могуће
негативне утицаје услед рада у
одабраној професији;

НАЧИН

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ

ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

ПО ТЕМАМА

 Вежбе обликовања (јачања, лабављење и
растезање);
 Вежбе из корективне гимнастике;
 Провера стања моторичких и
функционалних способности;





На почетку теме
ученике упознати са
циљевима и исходима
наставе / учења,
планом рада и
начинима оцењивања;
Током реализације
часова физичког
васпитања давати
информације о томе
које вежбе позитиво
утичу на статус
њиховог организма, с
обзиром на

416

 Развој
моторичких и
функционалних
способности
човека, као
основа за
реализовање
постављених
циљева и исхода;



Усвајање знања,
умења и
вештина из
спортских грана
и дисциплина
као основа за
реализовање
постављених

 Развој и
усавршавање
моторичких
способности и
теоријских знања
неопходних за
самостални рад на
њима;

 Стицање
моторичких умења
(вештина) и
теоријских знања
неопходних за за
њихово усвајање;
 Мотивација
ученика за

 Именује моторичке способности
које треба развијати, као и
основна средства и методе за
њихов развој;
 Примени адекватна средства
(изводи вежбе) за развој и
усавршавање моторичких
способности из: вежби
обликовања, атлетике,
гимнастике, пливања и спортских
игара за развој: снаге, брзине,
издржљивости, гипкости,
спретности и окретности;

 Кратко опише основне
карактеристике и правила
атлетике, гимнастике и спортске
гране - дисциплина које се уче;
 Демонстрира технику
дисциплина из атлетике и
гимнастике (вежби на справама и
тлу) које - поседује вештину,

 Вежбе снаге без и са малим
теговима (до 4 кг.);
 Трчање на 60 м и 100 м;
 Трчање на 800 м ученице и
1000 м ученици;
 Вежбе растезања (број
понављања и издржај у
крајњем положају),
 Полигони спретности и
окретности и спортске игре;
 Аеробик;





 АТЛЕТИКА
У свим атлетским дисциплинама треба радити
на развијању основних моторичких особина за
дату дисциплину;

карактеристике
њихове професије, а
које негативно утичу
на здравље;
Ученици који похађају
трогодишње стручне
школе далеко су више
оптерећени у
редовном образовању
практичном и
теоријском наставом
од осталих ученика ;
Због тога је физичко
васпиатање, у овим
школама, значајно за
активнан опоравк
ученика, компензацију
и релаксацију с
обзиром на њихова
честа статичка и
једнострана
оптерећења.
Теоријска знања из
области физичких
активности су од
великог значаја за
укупним бављењем
физичким вежбама.
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циљева и
исхода;
 Атлетика;












бављењем
физичким
активностима;
Формирање
позитивног
психосоцијалних
образаца
понашања;
Примена стечених
умења, знања и
навика у
свакодневним
условима живота и
рада;
Естетско
изражавање
покретом и
доживљавање
естетских
вредности покрета
и кретања;
Усвајање етичких
вредности и
подстицање
вољних особина
ученика ;
Повезивање
моторичких
задатака у целине;
Увођење ученика у











технику и тактику спортске игре
као и вежбе из осталих
програмом предвиђених
садржаја
Детаљније опише правила
спортске гране за коју показује
посебан интерес - за коју школа
има услове;
Објасни због којих је
карактеристика физичког
васпитања важно, да активно
учествује у процесу наставе и да
самостално спроводи одређен
програм физичке и спортске
активности;
Жели да се бави физичким,
односно спортским
активностима, пошто сагледава
(детектује) позитивне
карактеристике физичке и
спортске активности - њихове
позитивне утицаје на здравље,
дружење и добро расположење;
Сагледа негативне утицаје
савременог начина живота
(пушење, дрога, насиље,
деликвентно понашање) и буде
свестан да је физичким, односно
спортским активностима могуће
предупредити негативне утицаје;
Комуницира путем физичких

Трчања:
Усавршавање технике трчања на кратке и
средње стазе:
-100 m ученици и ученице;
-800 m ученици и ученице ;
-штафета 4 x 100 m ученици и ученице

Вежбаање технике трчања на средњим
стазама умереним интезитетом и различитим
темпом у трајању од 5 до 10 min.
Крос: јесењи и пролећни
-800 m ученице,
-1000 m ученици.
Скокови:
Скок удаљтехником увинућа
Скок увис леђном
Бацања:

Облици наставе
Предмет се реализује
кроз следеће облике
наставе:
 теоријска настава (4
часа)
 мерење и тестирање
(8 часова)
 практична настава (
56часова)

Подела одељења на
групе
Одељење се не дели
приликом реализације;
Настава се изводи
фронтално и по
групама, у зависности
од карактера методске
јединице која се
реализује. Уколико је
потребно, нарочито за

Бацање кугле, једна од рационалних техника

418

организовани
систем припрема за
школска
такмичења, игре,
сусрете и
манифестације;

 Спортска
гимнастоика:
(Вежбе на
справама и тлу);

 Развијање
елемената ритма у
препознавању
целина: радодмор; напрезањерелаксација;
убрзањеуспоравање;
 Избор спортских
грана, спортскорекреативних или
других кретних
активности као
трајног
опредељења за
њихово
свакодневно
упражњавање;












односно спортских активности са
својим друговима и ужива у
дружењу и контактима;
Доводи у везу свакодневни живот
и способност за учење и
практичан рад са физичким,м
односно спортским
активностимаи правилном
исхраном;
самостално бира физичку,
односно спортску активност и
изводи је у окружењу у коме
живи;
Објасни да покрет и кретање, без
обзира на то којој врсти
физичке,односно спортске
активности припада, има своју
естетску компоненту (лепота
извођења, лепота доживљаја);
Ужива у извођењу покрета и
кретања;
Наводи основне олимпијске
принципе и примењује их на
школским спортским
такмичењима и у слободном
времену;
Препозна нетолерантно
понашање својих другова и
реагује на њега, шири дух
пријатељства, буде истрајан је у

(ученице 4 kg , ученици 5 kg ).
Спровести такмичења у одељењу, на резултат,
у свим реализованим атлетским
дисциплинама.

 СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА
СПРАВАМА И ТЛУ
Напомене:
- Наставник формира групе на основу умења
(вештина) ученика стечених после основне
школе: основни, средњи и напредни ниво
- Наставник олакшава, односно отежава
програм на основу моторичких способности и
претходно стечених умења ученика.
1. Вежбе на тлу
За ученике и ученице:
- вага претклоном и заножењем и спојено,
одразом једне ноге колут напред;
- став на шакама, издржај, колут напред;
- два повезана премета странце удесно и улево;
- за напредни ниво премет странце са окретом
за 1800 и доскомом на обе ноге („рондат“)
2. Прескок
За ученике коњ у ширину висине 120 цм; за

вежбе из корективне
гимнастике, пориступ је
индивидуалан.

Место реализације
наставе
 Теоријска настава се
реализује у
учионици или у сали,
истовремено са
практичном
наставом;
 Практична настава
реализује се на
спортском
вежбалишту (сала,
спортски отворени
терени, базен,
клизалиште,
скијалиште).

Препоруке за
реализацију наставе
 Настава се реализује
у циклусима који
трају приближно 10-
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својим активностима.
ученице 110 цм:
 Се правилно односи према
- згрчка;
окружењу у којме вежба,
- разношка
рекреира се и бави се спортом,
- за напредни ниво: склонка
што преноси у свакодневни
3. Кругови
живот;
 Учествује на школском
За ученике /дохватни кругови/:
такмишењу и у систему школских
спортских такмичења.
- из мирног виса вучењем вис узнето, спуст у вис
стражњи, издржај, вучењем вис узнето, спуст у
вис предњи.
За ученице /дохватни кругови/:
- уз помоћ суножним одскоком наскок у згиб,
њих у згибу /уз помоћ/; спуст у вис стојећи
4. Разбој
За ученике /паралелни разбој/:
- из њиха у упору, предњихом саскок са
окретом за 1800 (окрет према притци);
- њих у упору, у зањиху склек, предњихом
упор, зањих у упору, у предњиху склек
За ученице /двовисински разбој или једна
притка вратила/:
- наскок у упор на н/п, премах једном ногом
до упора јашућег, прехват у потхват
упорном руком (до предножне) и

12 часова
(узастопних).
Наставнику физичког
васпитања је
остављено да,
зависно од потреба,
прецизира трајање
сваког циклуса, као и
редослед њиховог
садржаја.
 Садржај циклуса је:
- за проверу нивоа
знања на крају
школске године –
један;
- за атлетику – један;
- за гимнастику:
вежбе на справама
и тлу - један
- за спорт по избору
ученика – два;
- за повезивање
физичког васпитања
са животом и
радом – један.

Начин остваривања
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спојено одножењем заножне премах и
саскок са окретом за 90 0 (одношка),
завршити боком према притци.
5. Вратило
За ученике /дохватно вратило/:
- суножним одривом узмак; ковртљај назад у
упору предњем; саскок замахом у заножење
(зањихом).
6. Греда
За ученице /висока греда/:
- залетом и суножним одскоком наскок у
упор, премах одножно десном; окрет за
90 0 , упором рукама испред тела преднос
разножно; ослонцем ногу иза тела
(напреднији ниво: замахом у заножење)
до упора чучећег; усправ, усправ, ходање у
успону са докорацима, вага претклоном,
усклон, саскок пруженим телом (чеоно
или бочно у односу на справу)
7. Коњ са хватаљкама
За ученике:
- премах одножно десном напред замах
улево, замах удесно, замах улево и
спојено премах левом напред; премах

програма

 Садржаји програма
усмерени су
на:развијање
физичких
способности;
спортско-техничко
образовање;
повезивање
физичког васпитања
са животом и радом;
 Годишњи план,
програм и распоред
кросева, такмичења,
зимовања и других
облика рада
утврђује се на
почетку школске
године на
наставничком већу,
на предлог стручног
већа наставника
физичког васпитања;
 Стручно веће
наставника физичког
васпитања,
самостално,
одређује редослед
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десном назад, замах улево, замах удесно и
спојено одножењем десне, саскок са
окретом за 900 улево до става на тлу, леви
бок према коњу.

Школско такмичење (одељење, школа): актив
наставника физичког васпитања бира справе на
којима ће се ученици такмичити.
За напредније ученике: састави из система
школских спортских такмичења и учешће на
вишим нивоима школских такмичења.
Минимални образовни захтеви:
За ученике: наставни садржаји из програма
вежби на тлу, прескока, једне справе у упору
и једне справе у вису;
За ученице: наставни садржаји из програма
вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског
разбоја.

 СПОРТСКА ИГРА (по избору)

обраде појединих
садржаја програма и
циклуса;
 Часови у току
недеље треба да
буду распоређени у
једнаким
интервалима, не
могу се одржавати
као блок часови.
Настава се не може
одржавати
истовремено са два
одељења ни на
спортском терену ни
у фискултурној сали;
 У свим разредима
настава физичког
васпитања се
реализује одвојено
за ученике и
одвојено за ученице,
а само у школама
које имају по два
паралелна објекта за
физичко фаспитање
дозвољена је
истовремена
реализација часа ;
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 Понављање и учвршћивање раније
обучаваних елемената игре;
 Даље проширивање и продубљавање
техничко-тактичке припремљености
ученика у складу са изборним програмом
за дату игру. На основу претходних умења у
техници и тактици наставник планира
конкретне садржаје из спортске игре;




Актив наставника, према програму који сам
доноси (из програма трећег разреда (програм
по избору ученика) у складу са могућностима
школе, организује наставу за коју ученици
покажу посебно интересовање;
Препорука: уколико је могуће, организовати
наставу пливања (посебно обуку за непливаче).

Праћење, вредновање
и оцењивање
Праћење напретка
ученика у физичком
васпитању се обавља
сукцесивно у току
читаве школске године,
на основу методологије
праћења, мерења и
вредновања ефеката у
физичкимом васпитању
– стандарди за
оцењивање физичких
способности ученика и
постигнућа у
спортскимиграма

Минимални образовни
захтеви
 Атлетика : трчање на
100 м за ученике и
ученице, трчање на
800 м за ученике и 500
м за ученице, скок
удаљ, увис, бацање
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кугле – на резултат.
 Вежбе на справама и
тлу:
За
ученике:
наставни садржаји
из програма вежби
на тлу, прескока,
једне справе у
упору
и једне
справе у вису;
За
ученице:
наставни садржаји
из програма вежби
на тлу, прескока,
греде
и
двовисинског
разбоја.

Оквирни број часова по
темама
 Тестирање и
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 Спортска игра (по
избору);






 Физичка, односно
спортска
активнот: у
складу са

провера
савладаности
стандарда из
основне школе (6
часова);
Теоријских часова (2
у првом и 2 у другом
полугодишту);
Атлетика (11 часова)
Гимнастика: вежбе
на справама и тлу
(11) часова;
Спортска игра: по
избору школе(12
часова);
Физичка активност,
односно спортска
активност:у складу
са могућностима
школе а по избору
ученика (10 часова).
Пливање (10 часова);
Провера знања и
вештина (4 часа).

 ПОСЕБНЕ
АКТИВНОСТИ
- Из фонда радних дана
и за извођење редопвне
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могућностима
школе.

наставе школа у току
школске године
организује:
- Два целодневна
излета са пешачењем

- I разред до 12км
(укупно у оба правца);
- II разред до 14 км
(укупно у оба правца);
- III разред do 16
km(укупно у оба
правца);

- Два кроса : јесењи и
пролећни
- Стручно веће
наставника физичког
васпитања утврђује
програм и
садржајизлета, и
дужину стазе за
кросеве, према узрасту
ученика.

- Школа организује и
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спроводи спортска
такмичења, као
јединствени део
процеса наставе
физичког васпитања.
спортска такмичења
организују се у оквиру
радне суботе и у друго
време које одреди
школа. Међушколска
спортска такмичења
организују се у оквиру
календара које одреди
Савез за школски спорт
и олимпијско васпитање
Србије које је уједно и
организатор ових
такмичења.

427

Назив предмета:

МАТЕМАТИКА

Годишњи фонд часова:

68 часова

Разред:

први

Циљеви предмета:

1.
2.
3.
4.
5.

Развијање логичког и апстрактног мишљења
Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика
Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа
Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских објеката и њихови узајамни односи и трансформације
Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду
ИСХОДИ

ТЕМА

ЦИЉЕВИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да :

Скуп реалних бројева

 Обнављање и
проширивање знања о
скупу реалних бројева

 наведе основне подскупове скупа реалних
бројева (N, Z, Q, I) и разликује њихове елементе
на примерима
 одреди НЗС и НЗД природних бројева
 обавља рачунске операције са разломцима и
децималним бројевима, преводи децималне
бројеве у разломке и обрнуто
 израчуна вредност једноставног рационалног
бројевног израза поштујући приоритет
рачунских операција и употребу заграда, зна да
делилац мора бити различит од нуле
 одреди апсолутну вредност реалног броја и
графички интерпретира на бројевној оси
 заокругљује број на одређени број децимала
 разликује апсолутну и релативну грешку

НАЧИН

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО
ТЕМАМА
 Преглед бројева, операције са
реалниом бројевима
 Приближна вредности
реалних бројева, грешка

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА


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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз
следеће облике наставе:
 теоријска настава (68 часова)
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Пропорције и процентни рачун

 Стицање основних
знања о пропорцијама
и процентном рачуну
и њихова примена

Полиноми и рационални
алгебарски изрази

 Стицање основних
знања и вештина о
полиномима и
рационалним
алгебарским изразима

 израчуна одређени део неке величине
 објасни размеру, уме да је прошири или скрати
и примењује у решавању проблема поделе,
 реши просту пропорцију
 препозна директну или обрнуту
пропорционалност две величине и примени је у
решавању једноставних проблема и то прикаже
графички
 реши проблем који се односи на смешу две или
више компоненти
 решава основне проблеме процентног и
промилног рачуна

 Размера и пропорција
 Директна и обрнута
пропорционалност
 Прост сразмерни рачун
 Рачун поделе
 Рачун мешања
 Процентни и промилни рачун

 среди полином добијен сабирањем,
одузимањем и множењем полинома
 примени дистрибутивни закон множења према
сабирању и формуле за квадрат бинома и
разлику квадрата, збир и разлику кубова при
трансформацији полинома
 растави полином на чиниоце
 одреди НЗД и НЗС полинома
 трансформише једноставнији рационални
алгебарски израз

 Полиноми
 Растављање полинома на
чиниоце
 НЗД и НЗС полинома
 Трансформације рационалних
алгебарских израза

Место реализације наставе
 Настава се реализује у
учионици или кабинету за
математику
Препоруке за реализацију
наставе




Скупови реалних бројева:
Садржаје о грешкама
повезати са предметима и
модулима( у зависности од
врсте образовног профила),
израчунавати апсолутну и
релативну грешку конкретних
мерења
Пропорције и процентни
рачун: Важно је да се размера
везује и за конкретне реалне
примене нпр. код планова и
географских карата,
рецептура за одређене
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Геометрија

 Стицање основних
знања и вештина из
геометрије

 разликује дуж, полуправу, угао, троугао, круг
 разликује међусобни однос углова (суседни,
напоредни, унакрсни, комплементни,
суплементни)
 препознаје углове са паралелним (или
нормалним крацима и везе између њих
 идентификује релације везане за унутрашње и
спољашње углове троугла
 наведе својства симетрале дужи и њену
конструкцију, центар описане кружнице око
троугла
 наведе својства симетрале угла и њену
конструкцију, центар уписане кружнице у
троугао
 конструише висину троугла
 објасни тежишну дуж троугла и својство
тежишта
 објасни средњу линију троугла и њена својства
 наведе основне релације у једнакокраком,
односно једнакостраничном троуглу
 разликује врсте четвороуглова и њихове
особине
 наведе основне ставове о паралелограму и
умети да их примени
 наведе особине специјалних паралелограма
 објасни Талесову теорему и њену примену на
поделу дужи на n једнаких делова

 Геометријски појмови и везе
између њих
 Троугао
 Круг
 Значајне тачке троугла
 Четвороугао
 Талесова теорема







прехрамбене производе;
радити што више
разноврсних примера (нпр.
рачун мешања користити за
одређивање количине
компонената у прехрамбеним
производима)
Полиноми и рационални
алгебарски изрази:
Инсистирати на прецизном
изражавању
Геометрија: Увежбавати
исходе на примерима
(својства симетрале дужи,
збир углова у троуглу, однос
страница и углова троугла,...).
Инсистирати на извођењу
прецизне и уредне
конструкције једноставних
фигура.
Линеарне једначине и
неједначине: Истаћи
повезаност између
аналитичког и графичког
приказа функције. Садржаје
повезати са одговарајућим
садржајима физике, хемије и
практичне наставе
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Линеарне једначине и неједначине

 Усвајање појмова и
решавање линеарних
једначина и
неједначина, система
линеарних једначина
и графички приказ
линеарне функције

 решава линеарне једначине
 решава проблеме који се своде на линеарне
једначине
 објасни линеарне функције
 прикаже аналитички, табеларно и графички
линеарну функцију
 решава линеарне неједначине и графички
прикаже скуп решења
 решава систем линеарних једначина са две
непознате

 Линеарна једначина и њене
примене
 Линеарна функција и њен
график
 Линеарна неједначина
 Систем линеарних једначина

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
6. праћење остварености исхода
7. тестове знања
8. тестове практичних вештина

Оквирни број часова по темама







Образовни профил
Предмет
Разред

Скуп реалних бројева 9 часова
Пропорције и процентни
рачун 13 часова
Полиноми и рационални
алгебарски изрази 14 часова
Геометрија 12 часова
Линеарне једначине и
неједначине 12 часова
За реализацију 4 писмена
задатка
са
исправкама
планирано је 8 часова.

кувар
Рачунарство и информатика
први
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Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова

68
2


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

Циљеви предмета:
Назив и трајање модула предмета
Трајање модула
(часови)
НАЗИВ МОДУЛА

В
Основе рачунарске технике
Обрада текста
Табеларни прорачуни
Слајд - презентације
Интернет и електронска комуникација

УКУПНО:

12-14
14-16
14-16
10-12
14-16
64 - 74
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Назив модула:

Основе рачунарске технике

Трајање модула:

12 - 14 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

Оспособљавање
ученика за
коришћење основних
могућности
рачунарског система

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:















класификује фазе историјског развоја
рачунара,
наведе примере употребе РС у
свакодневном животу,
дефинише појмове хардвера и софтвера,,
разликује јединице за меру количине
података,
разликује основне компоненте рачунара,
разликује факторе који утичу на
перформансе рачунара,
разликује врсте софтвера,
дефинише оперативни систем (ОС) и
наводи његове главне функције,
подешава радно окружење ОС,
хијерархијски организује фасцикле и
управља фасциклама и датотекама,
разликује типове датотека,
користи текст едитор оперативног
система,
црта помоћу програма за цртање у оквиру
ОС,
инсталира нови софтвер,















историјски развој технологија
за складиштење, обраду и
пренос података
примена РС у разним
областима људске
делатности,
јединице за мерење
количине податка (бит, бајт,
редови величине),
основне компоненте
рачунара и њихов утицај на
перформансе рачунара,
врсте и подела софтвера,
главне функције ОС-а,
подешавање радног
окружења (позадина радне
површине, сат, календар,
језик тастатуре, резолуција
монитора...),
концепти организације
датотека и фасцикли,
типови датотека,

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима
наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања.
Ставове предвиђене модулом изграђивати и вредновати код
ученика током свих облика наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:


лабораторијске вежбе

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:


Лабораторијских вежби
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компресује и декомпресује датотеке и
фасцикле,
обезбеђује заштиту рачунара од штетног
софтвера,
инсталира периферне уређаје,
наводи примере и предности
умрежавања рачунара,
манипулише дељивим ресурсима у
локалној мрежи,
управља штампањем докумената,
примењује здравственe и сигурноснe
мерe заштите при коришћењу рачунара,
објасни утицај коришћења рачунара на
животну средину,
примењује и поштује законскa решења у
вези са ауторским правима и заштитом
података;














текст едитор цртање који
постоји у саставу ОС-а,
програм за цртање који
постоји у саставу ОС-а,
инсталација корисничког
софтвера,
програми за архивирање
података,
програми за заштиту
рачунара од штетног
софтвера,
инсталација периферних
уређаја,
дељење ресурса у оквиру
локалне мреже,
подешавање параметара
штампе,
фактори који штетно утичу на
здравље корисника рачунара,
животну средину и мере за
њихову минимизацију,
врсте лиценци, ауторска
права и заштита података;

Место реализације наставе


рачунарски кабинет

Препоруке за реализацију наставе














Конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу.
При реализацији модула инсистирати на вештинама.
Принцип рада рачунарског система објаснити правећи
паралелу са системима који су ученицима већ познати из
ранијег искуства.
Основне компоненте рачунара: објаснити ученицима начин
повезивања рачунара, улазно – излазне портове и уређаје
спољашње меморије, а централну јединицу само на нивоу
основне блок – шеме (матична плоча, напајање, РАМ,
процесор, графичка, звучна и мрежна карта).
Објаснити значај и направити хијерархију утицаја појединих
компоненти РС на перформансе рачунара.
Поделу софтвера урадити на нивоу: ОС, апликативни софтвер
и драјвери и објаснити њихову намену.
При подешавању радног окружења посебну пажњу обратити
на регионална подешавања
При реализацији хијерархијске организације фасцикли
објаснити ученицима њен значај.
Инсталацију софтвера реализовати на програмима за заштиту
рачунара и архивирање података.
Инсталацију периферних уређаја урадити на примеру
штампача.
Објаснити ученицима значај правилног држања тела,
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осветљења, дужине рада без паузе...
Инсистирати на поштовању и доследном спровођењу
ауторских права и софтверских лиценци.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. Праћење остварености исхода
2. Тестове знања
3. Тестове практичних вештина

Назив модула:

Обрада текста

Трајање модула:

14 - 16 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

Оспособљавање
ученика за рад са
програмима за обраду
текста

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:








подешава радно окружење програма за
обраду текста,
управља текстуалним документима и чува
их у различитим верзијама,
креира и уређује текстуалне документе,
креира и уређује табеле,
уметне објекте у текст и модификује их,
направи циркуларна писма,
подешава параметре изгледа странице







подешавање радног
окружења (палете алатки,
пречице, лењир, поглед,
зум...),
рад са документима
(отварање, снимање у
различитим форматима и
верзијама програма),
уношење текста (унос текстa,

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима
наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања.
Ставове предвиђене модулом изграђивати и вредновати код
ученика током свих облика наставе.
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текстуалног документа,
проналази и исправља правописне и
словне грешке помоћу алата уграђених у
програм за обраду текста,
прегледа и штампа текстуални документ;

















симбола и специјалних
карактера),
форматирање текста (слова,
обликовање, индексирање,
експонирање, боја, промена
величине слова),
форматирање пасуса,
стилови,
креирање и форматирање
табеле,
уношење података и
модификовање табеле,
рад са објектима (уметање,
копирање, премештање,
промена величине...),
израда циркуларног писма,
избор листе прималаца,
уметање података, снимање и
штампање,
подешавање параметара
изгледа странице документа
(оријентација папира,
величина, маргине, прелом,
уређивање заглавља и
подножја, аутоматско
нумерисање страна),
исправљање правописних
грешака, контролор
правописа,
прегледање документа пре
штампања, штампање целог

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:


лабораторијске вежбе

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:


Лабораторијских вежби

Место реализације наставе


рачунарски кабинет

Препоруке за реализацију наставе







Конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу кроз корелацију са стручним предметима (форме,
текстови, обрасци, извештаји и сл. са каквима ће ученик
радити при обављању стручних послова )
При реализацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби одговарајућег језика тастатуре.
Инсистирати на правилном форматирању параграфа
(максимално користити могућности које пружа програм,
избегавати поновљену употребу тастера „ентер“ и „размак“)
При обради табела као пример урадити табелу која ће се
касније користити при изради циркуларног писма.
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документа, појединачних
страница и одређивање броја
копија;

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове практичних вештина

Назив модула:

Табеларни прорачуни

Трајање модула:

14 - 16 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

Оспособљавање
ученика за рад са
програмом за
табеларне прорачуне

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:






подешава радно окружење програма за
табеларне прорачуне,
управља табеларним документима и чува
их у различитим верзијама,
уноси податке различитих типова –
појединачно и аутоматски,
измени садржаје ћелија,
сортира и поставља филтере,





подешавање радног
окружења (палете алатки,
пречице, лењир, поглед,
зум...),
рад са документима
(отварање, снимање у
различитим форматима и
верзијама програма),

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима
наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања.
Ставове предвиђене модулом изграђивати и вредновати код
ученика током свих облика наставе.
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манипулише врстама и колонама,
организује радне листове,
уноси формуле у ћелије,
форматира ћелије,
бира, обликује и модификује графиконе,
подешава изглед странице за штампање
табеларног документа,
исправља грешке у формулама и тексту,
прегледа и штампа табеларни документ;


















уношење података
(појединачни садржаји ћелија
и аутоматске попуне),
мењање типа и садржаја
ћелије,
сортирање и филтрирање,
подешавање димензија,
преметање, фиксирање и
сакривање редова и колона,
додавање, брисање,
премештање и преименовање
радних листова,
уношење формула са
основним аритметичким
операцијама, користећи
референце на ћелије,
функције за: сумирање,
средњу вредност, минимум,
максимум, пребројавање,
заокруживање,
логичке функције,
копирање формула, релативно
и апсолутно референцирање
ћелија,
форматирање ћелија (број
децималних места, датум,
валута, проценат, поравнање,
прелом, оријентација, спајање
ћелија, фонт, боја садржаја и
позадине, стил и боја рама
ћелије),

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:


лабораторијске вежбе

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:


Лабораторијских вежби

Место реализације наставе


рачунарски кабинет

Препоруке за реализацију наставе






Конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу кроз корелацију са стручним предметима.
При реализацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби одговарајућег језика тастатуре.
Логичке функције: избор функција прилагодити нивоу знања
ученика и потребама образовног профила.
Форматирање ћелија обрађивати током два часа
При обради графикона, показати различите врсте графикона
(хистограме, линијске, и „пите“; објаснити њихову намену;
показати подешавање појединих елемената графикона).
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Назив модула:

Слајд – презентације

Трајање модула:

10 - 12 часа

намена различитих типова
графикона, приказивање
података из табеле помоћу
графикона,
подешавање изгледа странице
документа за штампање
(оријентација папира,
величина, маргине, прелом,
уређивање заглавља и
подножја, аутоматско
нумерисање страна),
исправљање грешака у
формулама и тексту,
прегледање документа пре
штампања, аутоматско
штампање насловног реда,
штампање опсега ћелија,
целог радног листа, целог
документа, графикона и
одређивање броја копија;

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове практичних вештина
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ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

Оспособљавање
ученика за израду
слајд – презентација и
њихово презентовање

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:


















подешава радно окружење програма за
израду слајд – презентације,
управља слајд – презентацијама и чува их
у различитим форматима и верзијама,
додаје и премешта слајдове,
припреми презентацију у складу са
правилима и смерницама за израду
презентације,
користи различите организације слајда
уноси и форматира текст на слајду,
додаје објекте на слајд,
уноси белешке уз слајд,
подешава позадину слајда,
користи и модификује готове дизајн –
теме,
додаје и подешава анимационе ефекте
објектима,
бира и подешава прелазе између
слајдова,
израђује интерактивне слајд
презентације,
разликује врсте погледа на презентацију,
припрема за штампу и штампа
презентацију,
подешава презентацију за јавно
приказивање,

















подешавање радног
окружења (палете алатки,
пречице, лењир, поглед,
зум...),
рад са документима
(отварање, снимање у
различитим форматима и
верзијама програма),
додавање и манипулација
слајдовима,
основна правила и смернице
за израду презентације
(количина текста и објеката по
слајду, величина и врста
слова, дизајн...),
организација слајда: слајдови
са текстом, табелама,
дијаграмима и графиконима,
форматирање текста,
додавање објеката на слајд
(звук, филм....),
позадина слајда (боје,
преливи, шрафуре, текстуре и
слике),
дизајн – теме,
анимациони ефекти (врсте,

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима
наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања.
Ставове предвиђене модулом изграђивати и вредновати код
ученика током свих облика наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:


лабораторијске вежбе

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:


Лабораторијских вежби

Место реализације наставе


рачунарски кабинет
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припрема презентације за приказивање
са другог рачунара,
излаже слајд-презентацију;










подешавање параметара,
Препоруке за реализацију наставе
анимационе шеме),
 Практичну реализацију модула извести у неком од програма
прелаз између слајдова,
за израду слајд презентације.
интерактивна презентација

Конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
(хиперлинкови и акциона
профилу кроз корелацију са стручним предметима.
дугмад),
врсте погледа на презентацију,  Кроз цео модул ученик треба да ради на једној презентацији
чија је тематика везана за конкретан образовни профил и да
штампање презентације,
на њој примени сва усвојена знања и вештине.
подешавање презентације за
 При реализацији овог модула инсистирати на правопису и
јавно приказивање (ручно,
употреби одговарајућег језика тастатуре.
аутоматски, у петљи...),
 Извођење наставе започети објашњењима наставника а
наступ презентера (положај
затим усмерити ученике да самостално вежбају.
презентера, вербална и

Инсистирати на значају слајд презентација и важности
невербална комуникација,
квалитетног презентовања.
савладавање треме...);
 Подстицати код ученика креативност.
 Последња два часа ученици презентују своје радове и
дискутују о њима.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове практичних вештина

Назив модула:

Интернет и електронска комуникација

Трајање модула:

14 - 16 часова
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ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

Оспособљавање
ученика за
коришћење
Интернета и
електронску
комуникацију

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:


















објасни појам и структуру Интернета,
разликује начине повезивања рачунара са
Интернетом,
разликује Интернет – сервисе ,
објасни појмове хипертекста и WWW,
користи садржаје са веба (WWW –
сервиса),
проналази садржаје на вебу помоћу
претраживача,
процењује садржаје са веба на критички
начин,
преузима садржаје са веба,
комуницира путем електронске поште,
разликује предности и недостатке
електронске комуникације,
користи разноврсне Интернет – сервисе,
попуњава и шаље веб – базиране
обрасце,
објашњава појам електронског
пословања,
примени сервис „у облаку“,
објашњава могуће злоупотребе
Интернета,
примењује безбедносне мере приликом
коришћења Интернета,
примењује правила лепог понашања на
















историјски развој Интернета и
структура,
адресе и протоколи,
начини повезивања рачунара
са Интернетом (предности и
недостаци сваког од њих),
сервиси Интернета (WWW,
електронска пошта, FTP...),
WWW, веб – прегледач (врсте,
отварање и подешавање) ,
коришћење претраживача
(основно и напредно),
поузданост извора
информација,
медијска писменост,
преузимање садржаја са веба
(снимањем веб странице,
копирањем садржаја са веб
странице, преузимањем
датотеке),
програми за електронску
пошту („веб – мејл“ и
програми за преузимање
поште на локални рачунар),
радно окружење програма за
електронску пошту,

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима
наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања.
Ставове предвиђене модулом изграђивати и вредновати код
ученика током свих облика наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:


лабораторијске вежбе

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:


лабораторијских вежби

Место реализације наставе


рачунарски кабинет

Препоруке за реализацију наставе


При реализацији овог модула инсистирати на правопису и
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мрежи,
поштује ауторска права за садржаје
преузете са мреже;


















постављање адресе примаоца
(„за“, „копија“, „невидљива
копија“),
пријем и слање електронске
поште, без и са прилогом,
напредне могућности
програма за преузимање ел.
поште (уређивање адресара,
уређивање фасцикли,
аутоматско сортирање
поште...),
веб – обрасци разноврсне
намене,
електронско пословање у
трговини и јавној управи,
предности и недостаци
електронске комуникације,
социјалне мреже, форуми,
системи за брзе поруке,
системи за електронско
учење...,
рачунарски сервиси „у
облаку“, рад са текстом,
табелама и датотекама,
безбедност деце на
Интернету,
безбедносни ризици
коришћења електронске
комуникације,
правила лепог понашања у
електронској комуникацији;
















употреби одговарајућег језика тастатуре.
Током реализације свих садржаја модула инсистирати на
могућностима злоупотребе Интернета а поготово на
безбедности корисника, поузданости информација и
спречавању злоупотребе деце.
При претраживању Интернета ученике усмерити ка тражењу
образовних веб сајтова и коришћењу система за електронско
учење.
При обради електронског пословања демонстрирати
различите врсте веб образаца који се користе за поручивање
и плаћање робе путем Интернета, поручивање докумената...
Показати рад са текстом, рад са табелама и складиштење
података у неком од сервиса „у облаку“ (cloud computing),
доступних путем веба.
Преузимање садржаја са веба вежбати на примерима
преузимања текста, слика, клипова и датотека.
Код преузимања садржаја са веба водити рачуна о
веродостојности извора информација и развијати код
ученика критичко мишљење и медијску писменост у избору и
тумачењу садржаја.
При електронској комуникацији поштовати правила лепог
понашања (netiquette).
При реализацији садржаја везаних за електронску пошту
објаснити ученицима „пут“ електронског писма.
Доследно спроводити поштовање ауторских права и
софтверских лиценци.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
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1. праћење остварености исхода
2. тестове практичних вештина

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА /
МОДУЛИМА


Сви предмети и
модули

Назив предмета:

ХЕМИЈА

Годишњи фонд часова:

34

Разред:

први

Циљеви предмета:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Развој функционалног система хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета;
Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене;
Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању;
Развој хемијске научне писмености;
Препознавање, разумевање и примена хемијских знања у свакодневном животу и професионалном раду;
Разумевање корисности од хемијске производње и за одабрану струку;
Развој способности за сагледавање потенцијалних ризика, могућности превенције и мере заштите при хемијским незгодама у
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8.
9.
10.
11.

свакодневном животу и професионалном раду;
Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и у професионалном раду;
Развој комуникативности и спремности за сарадњу и тимски рад;
Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;
Развој свести о сопственом знању и потреби за дањем професионалном напредовању.
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ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО
ТЕМАМА

ИСХОДИ
ТЕМА

ЦИЉ

По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
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Основни хемијски појмови

 Разумевање
корпускуларног
концепта грађе
супстанци
 Разумевање
развојности теорије
о структури
супстанци
 Разумевање односа
између структуре
супстанци и
њихових својстава
 Разумевање
хемијске научне
писмености
Разумевање
утицаја
међумолекулских
сила на физичка
својства
супстанци

 објасни електронеутралност
атома
 разуме појам изотопа и
примену изотопа
 разликује атом од јона
 зна симболе елемената и
формуле једињења
 објасни узрок хемијског
везивања атома
 објасни типове хемијских веза
 разликује јонску везу од
ковалентне везе
 разликује неполарну од
поларне ковалентне везе
 разуме да својства хемијских
једињења зависе од типа
хемијске везе
 разуме појам релативне
атомске масе и релативне
молекулске масе
 разуме појам количине
супстанце и повезаност
количине супстанце са масом
супстанце
зна квантитативно значење
симбола и формула







Грађа атома, атомски и масени број
Хемијски симболи и формуле
Релативна атомска и молекулска маса
Јонска веза
Ковалентна везаогл

На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начином
оцењивања.

Облици наставе

Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:




теоријска настава
демонстрациони огледи

Место реализације наставе

Теоријска настава се реализује у




одговарајућем кабинету
специјализованој учионици
учионици
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Дисперзни системи

 Разумевање
корпускуларног
концепта преко
односа компоненти
у диспесрзном
систему
 Разумевање односа
између
квалитативног
састава дисперзног
система и његових
својстава
 Разумевање односа
између
квантитативног
односа компоненти
раствора и његових
својстава
 Развој хемијског
мишљења путем
логичког и
критичког
мишљења, развој
осетљивости за
проблеме и
решавање
проблема
 Сагледавање
значаја примене
дисперзних система
у свакодневном
животу и
професионалном
раду

 разуме да су дисперзни
системи смеше више чистих
супстанци
 разликује дисперзну фазу и
дисперзно средство
 објасни појам хомогене смеше
 објасни везу између величина
честица раствора и врсте
раствора
 зна појам и разуме примену
аеросола, суспензија, емулзија
и колоида
 разуме утицај температуре на
растворљивост супстанци
 израчуна масени процентни
садржај раствора
 разуме појам количинске
концентрације раствора

 Дисперзни системи
 Растворљивост
 Масени процентни садржај раствора
 Количинска концентрација раствора

Препоруке за реализацију наставе



демонстрациони огледи:



 припремање раствора познате количинске
концентрације
 припремање раствора познатог масеног
процентног садржаја











неопходна предзнања поновити уз
максимално ангажовање ученика
ново градиво обрадити увођењем
што више примера из реалног живота
и подстицати ученике на
размишљање и самостално
закључивање
у настави се изводе сви предвиђени
демонстрациони огледи, како би
ученици разумели значај хемијског
експеримента као примарног извора
знања и основног метода сазнавања у
хемији
наставник бира примере и
демонстрационе огледе у складу са
потребама струке
инсистирати на квантитативном
изражавању хемијских процеса и
односа у хемијским системима на
одабраним проблемским задацима
упућивати ученике на претраживање
различитих извора, применом
савремених технологија за
прикупљање хемијских података
указивати на корисност и штетност
хемијских производа по здравље
људи
указивати на повезаност хемије са
техничко-технолошким, социоекономским и друштвеним наукама
Оцењивање
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Хемијске реакције

 Разумевање
концепта одржања
материје кроз
принципе одржања
масе и енергије
 Разумевање
корпускуларног
концепта у процесу
одигравања
хемијских реакција
 Развој хемијске
научне писмености
и способности
комуникације у
хемији
 Развој хемијског
мишљења путем
логичког и
критичког
мишљења, развој
осетљивости за
проблеме и
решавање
проблема

 разуме да хемијска промена
значи настајање нових
супстанци, раскидањем старих
и стварањем нових хемијских
веза
 разликује реакције синтезе и
анализе
 напише једначине за хемијске
реакције
 примени и користи знања из
стехиометријског
израчунавања на хемијским
једначинама
 разуме зашто су неке реакције
егзотермне а неке ендотермне
у размени енергије са
околином
 зна факторе који утичу на
брзину хемијске реакције
 разуме појам хемијске
равнотеже
 разликује коначне и
равнотежне хемијске реакције
 разуме значај хемијске
равнотеже за процесе из
свакодневног живота
 објасни појам електролита
 разуме појам јаких и слабих
електролита
 прикаже електролитичку
дисоцијацију киселина, база и
соли хемијским једначинама
 разликује киселу, базну и
неутралну средину на основу
рH вредности раствора












Хемијскe реакцијe
Хемијске једначине
Реакције синтезе и анализе
Стехиометријска израчунавања на основу
хемијских једначина
Топлотни ефекат при хемијским реакцијама
Брзина хемијске реакције и фактори који утичу
Хемијска равнотежа
Електролити
Електролитичка дисоцијација киселина, база и
соли
pH вредност

демонстрациони огледи:

кретање честица као услов за хемијску реакцију
/реакција између гасовитог амонијака и
гасовитог хлороводоника/

размена енергије између система и околине
растварање амонијум-хлорида и натријумхидроксида у води

449

Хемија елемената и једињења

 Разумевање односа
структуре супстанци
и њихових својстава
 Сагледавање
значаја примене
елемената и
једињења у
професионалном
раду и
свакодневном
животу
 Разумевање значаја
и примене
елемената,
једињења и легура
у техничкотехнолошким
процесима


















разуме периодичну промену
својстава елемената у ПСЕ
разликује метале, неметале и
металоиде
стабилност племенитих гасова
зна карактеристична својства
неметала: водоника,
кисеоника, азота, угљеника,
силицијума, фосфора,
сумпора, хлора и њихових
важнијих једињења, као и
њиховог ефекта на живи свет
зна карактеристична својства
метала: натријума, калијума,
магнезијума, калцијума,
алуминијума и олова и
њихових важнијих једињења,
као и њиховог ефекта на живи
свет
зна општа својства прелазних
метала и њихових једињења и
њихову примену у струци
објасни процесе оксидације и
редукције као отпуштања и
примања електрона
разуме шта је оксидациони
број и како се одређује
оксидациони број атома у
молекулу
разуме појам електролизе и
значај у струци
разуме појам корозије
разуме напонски низ
елемената
зна својства атома угљеника у
органским молекулима
познаје класификацију

 Стабилност племенитих гасова
 Упоредни преглед и опште карактеристике
елемената 17. 16. 15. 14. 13. и 12. групе ПСЕ
 Упоредни преглед и опште карактеристике
елемената 1. и 2. групе ПСЕ
 Опште карактеристике прелазних елемената и
њихова примена у струци
 Оксидо-редукциони процеси
 Електролиза и корозија у струци
 Својства атома угљеника
 Класификација органских једињења
 Типови органских реакција
 Важнија органска једињења (угљени хидрати,
масти, протеини) од значаја за струку

демонстрациони огледи:
 реакција магнезијума и алуминијума са
сирћетном киселином
 дејство сирћетне киселине на предмете од
бакра
 припремање пенушавих освежавајућих пића
 доказивање скроба раствором јода
 растварање скроба у топлој и хладној води
 згрушавање протеина лимунском киселином
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Хемијски аспекти загађивања животне средине





Развој одговорног
става према
коришћењу
супстанци у
свакодневном
животу и
професионалном
раду
Разумевање и
просуђивање
начина одлагања
и уништавања
хемијских
загађивача
животне средине

 разуме и објасни штетно
дејство неких супстанци на
животну средину и здравље
људи
 зна најчешће изворе
загађивања атмосфере, воде и
тла
 разуме и објасни значај
пречишћавања
 разуме значај правилног
одлагања секундарних
сировина






Загађивање атмосфере, воде и тла
Извори загађивања
Пречишћавање
Заштита и одлагање секундарних сировина
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Корелација са другим
предметима




Назив предмета:

Географија

Годишњи фонд часова:

34

Разред:

Први

Циљеви предмета:

Физика
Екологија
Стучни предмети

1. Уочавање и схватање корелативних односа између географије и других природних и друштвених наука;
2. Стицање нових актуелних знања о положају, месту и улози Србије на Балканском полуострву и југоисточној Европи;
3. Стицање нових и продубљених знања и објашњења о савременим географским појавама, објектима и процесима на
територији Републике Србије;
4. Стицање нових актуелних знања о порасту, кретањима, структурним променама и територијалном размештају становништва;
5. Разумевање актуелне географске стварности наше земље и савременог света;
6. Развијање осећања припадности својој нацији као делу интегралног света, изградња и неговање националног и културног
идентитета у мултиетничком, мултикултуралном и мултијезичком свету;
7. Оспособљавање ученика да примењују географско знање и вештине у даљем образовном и професионалном развоју;
8. Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењу и за активно учествовање у заштити, обнови и
унапређивању животне средине.
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ИСХОДИ
ТЕМА


Увод

По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:

ЦИЉ



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

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

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА






дефинише предмет изучавања, значај, развој и место
географије у систему наука
разликује природне и друштвене елементе географског
простора и схвата њихове узајамне узрочнопоследичне везе и односе
одреди место географије у систему наука
препозна значај и практичну примену географских
сазнања



Предмет проучавања,
подела и место
географије у систему
наука

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике
треба упознати са циљевима и
исходима наставе / учења,
планом рада и начинима
оцењивања

Облици наставе
Предмет се реализује кроз
следеће облике наставе:
теоријска настава (34 часа)

Место реализације наставе
Теоријска настава се
реализује у учионици
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Савремене компоненте географског положаја Србије



Проширивање
знања о
положају,
месту и улози
Србије на
Балканском
полуострву и
југоисточној
Европи






Уочавње
општих
географских
карактеристик
а
сагледавањем
сложених
друштвено –
економскеих
процеса и
промена у
jугоисточној
Европи на
Балканском
полуострву и у
нашој држави.



дефинише појам и функције државних граница, разуме
државно уређење Србије и познаје државна обележја:
грб, заставу, химну
објашњава на карти положај и величину територије
Србије уз кратак опис битних карактеристика граница са
суседним земљама
дефинише појам југоисточна Европа, лоцира на карти
Балканско полуострво и идентификује његове опште
географске карактеристике: физичке, културне и
демографске
анализира промене на политичкој карти Балканског
полуострва: настанак и распад Југославије, стварање
нових држава и облици њихове сарадње
уочава предности и недостатке географског положаја
Србије




Површина, границе,
државно уређење и
државна обележја Србије
Савремене компоненте
географског положаја
Србије

Препоруке за реализацију
наставе








коришћење савремених
електронских помагала,
аналогних и дигиталних
географских карата
различитог размера и
садржаја
коришћење информација
са Интернета
коришћење
интерактивних метода
рада
коришћење географских и
историјских карата,
општих и тематских
коришћење писаних
извора информација
(књиге, статистички
подаци, часописи...)

Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршит кроз:


праћење остварености

исхода


тестови знања
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Оквирни број часова по
темама
 увод (најмање 2 часа)

Природни ресурси Србије и њихов економско географски значај





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



Сагледавање
физичкогеографских
компонената
простора
Србије и
разумевање
њиховог
значаја за
живот људи и
могућности
развоја
привреде


















одреди у геолошком саставу Србије заступљеност стена
различите старости, састава и порекла значајних за
појаву руда и минерала
лоцира у оквиру геотектонске структуре Србије велике
целине: Српско-македонску масу, Карпато-балканиде,
Унутрашње динариде, Централне динариде и Панонску
депресију и објасни њихов постанак (деловање
унутрашњих тектонских и спољашњих сила)
идентификује основне макро-целине рељефа Србије:
Панонски басен и Планинску област
одреди Планинску област и преглед громадних,
карпатско-балканских, динарских планина и већих
котлина
објасни елементе и факторе климе, разликује климатске
типове у Србији и њихове одлике
направи преглед водног богатства Србије: одреди на
карти развођа сливова, објасни постанак, поделу и
значај језера и термоминералних вода
закључује о економском значају вода за снабдевање
насеља, наводњавање, производњу хидроенергије,
пловидбу, рибарство и туризам
дискутује о загађивачима, последицама и мерама
заштите
познаје утицај физичко-географских фактора на
формирање типова вегетације и разноврсност
животињског света панонске и планинске области
Србије
дефинише појам природне средине, предмет
проучавања заштите природе, значај заштите и
унапређивања природе
наведе елементе природне средине, загађиваче воде,
ваздуха, земљишта; последице загађивања и мере
заштите
препозна појаве штетне по своје природно и културно
окружење и активно учествује у њиховој заштити,
обнови и унапређивању
дефинише: парк природе, предео изузетних одлика,






Рељеф Србије
Клима, биљни и
животињски свет (одлике
и значај)
Воде и водни ресурси,
састав и карактер тла
Заштићена природна
добра у Србији и заштита,
очување и унапређивање
природе
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Становништво и насеља Србије



Проширивање
знања о
демографском
развоју и
распореду
становништва
у Србији










Уочавање
демографских
проблема и
могућности
њиховог
превазилажењ
а за свеукупни
друштвеноекономски
развитак наше
земље

Формирање
свести о
неговању
националног и
културног
идентитета











опише антропогеографска обележја и историјскогеографски континуитет насељавања Србије
објасни кретање становништва и територијални
размештај становништва у Србији
укаже на промену броја становника Србије и наведе
факторе који условљавају промене становништва
уз помоћ графичких метода анализира основне
демографске одлике; да их објашњава, врши
предвиђања и изводи закључке .
дефинише појмове: наталитет, морталитет и природни
прираштај.
дефинише појам миграције и разликује типове и видове
миграција
објасни структуру становништва у Србији (биолошка,
економска, социјална, национална)
разликује појмове: националног, етничког и културног
идентитета
изгради став о једнаким правима људи без обзира на
расну, националну, верску и другу припадност
објасни демографске проблеме и популациону
политику у Србији
објасни радне миграције у евопске земње и именује
државе и градове у којима има нашег становништва
објасни исељавање нашег становништва на
ваневропске континенте
разликује фазе у исељавању Срба у прекоокеанске
земље
именује државе и градове у којима живи наше
становништво












Антропогеографска
обележја Историјскогеографски континуитет
насељавања Србије
Кретање и територијални
размештај становништва
(наталитет, морталитет и
природни прираштај)
Миграције. Појам, значај,
типови и видови
Структура становништва:
биолошка, економска,
социјална,национална
(етничка и верска)
Демографски проблеми и
популациона политика у
Србији
Постанак, развој и
размештај насеља Србије
Подела насеља. Сеоска,
градска, приградска и
привремена
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Привреда Србије



Проширивање
и
продубљивањ
е знања о
привреди
Србије и
њеним
основним
карактеристик
ама




анализира утицај природних и друштвених чиниоца на
условљеност развоја и размештаја привреде Србије и групише
гране привреде по секторима
анализира утицај природних и друштвених фактора на развој
туризма, дефиншие и наведе поделу туризма



Основне карактеристике
привреде Србије и место
туризма и њој
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Регионалне целине Србије



Стицање и
проширивање
географских
знања о
регионалним
целинама
Србије и
сагледавање
њихових
специфичност
и










дефинише појам регије и направи картографски
преглед регионалних целина Србије
лоцира на карти Србије границе Војводине и њених
предеоних целина и препозна њене природне и
друштвене одлике
потврди на карти Србије границе Шумадије и
Поморавља и наведе њихове природне и друштвене
одлике
препозна на карти Србије границе Западне Србије и
опише њене природне и друштвене одлике
покаже на карти Србије Старовлашко-рашку висију уз
анализу њених природних и друштвених одлика
лоцира на карти Србије границе Источне Србије и
наведе њене природне и друштвене одлике
препозна на карти Србије границе Јужног Поморавља и
препозна његове природне и друштвене одлике
потврди на карти Србије границе Косова и Метохије и
дискутује о његовим природним и друштвеним
одликама









Војводина
Шумадија и Поморавље
(западно и велико)
Западна Србија
Старовлашко-рашка
висија
Источна Србија
Јужно Поморавље
Косово и Метохија
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Србија и савремени процеси у Европи и Свету



Стицање
знања о
савременим
политичким и
економским
процесима у
Европи и свету
који су услов
за напредак
свих земаља и
народа










Стварање
реалне слике
о Србији у
светским
размерама и
савременим
међународни
м процесима

Корелација са другим
предметима

дефинише појмове: процес интеграције, демократска
регионализација, глобализација
објасни економске интеграције на Балкану и у
југоисточној Европи и познаје мирољубиву политику
Србије у међународним оквирима и на Балкану
опише историјат развоја, наведе циљеве и дефинише
проблеме унутар Уније
објасни услове које Србија треба да испуни да би
постала равноправна чланица заједнице
опише историјат развоја УН, наведе циљеве и структуру
организације и образложи привженост Србије УН
дефинише појам глобализације и разликује политичке,
територијалане, економске, културне и другe видовe
глобализације








Сарадња Србије са другим
државама и
међународним
организацијама
Европска унија оснивање, чланице,
циљеви, проблеми,
фондови и њихова
приступачност
Уједињене нације.
Структура и међународни
значај. Србија и УН
Глобализација као светски
процес




Српски језик и књижевност
Историја






Стручни предмети у зависности од образовног профила
Грађанско васпитање
Верска настава
Устав и права грађана
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Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова

Кувар
Здравствена култура
први
68
2


ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА


Стицање знања о
основним принципима
савремене заштите
здравља, превентивним



активностима које су најефикасније у заштити здравља становништва;
Стицање знања о хигијенским принципима на основу којих ученици формирају позитиван
став са циљем да се усвoји и увек примењује здраво понашање - здрав стил живљења, као
основа за очување здравља;
Стицање знања и усвајање вештина о указивању неодложне помоћи животно угроженим
лицима у непредвиђеним задесним ситуацијама.
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Трајање модула (часови)

Ред.бр
.

НАЗИВ МОДУЛА

1.

Лична хигијена

16

2.

Хигијена физичке културе

3

3.

10
Ментална хигијена

4.

9
Хигијена исхране

5.

Комунална хигијена

7

6.

Хигијена радa

7

7.

Основe прве помоћи

Назив модула:

Лична хигијена

Трајање модула:

16 часова

16
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ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

 Усвајање одговорности
и доследности према
личном здрављу и
здрављу других;
 Стицање знања о
значају који лична
хигијена има за
очување и унапређење
здравља;

 Стицање знања о
болестима које се
преносе полним
контактом;
 Стицање знања о
примени
контрацептивних
средстава.

По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:

 да наведе дефиницију здравља СЗО;
 објасни појам душевног и телесног
здравља;
 наведе факторе који утичу на здравље;
 објасни значај редовног лекарског
прегледа;
 зна како се одржава лична хигијена;
 одабере здравствено исправна
средства за одржавање личне хигијене;
 се заштити од болести које се преносе
полним контактом;
 одабере и употреби одговарајуће
контрацептивно средство;
 одабере адекватну одећу и обућу.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
 Дефиниција здравља,
концепт здравља;
 Значај и принципи
одржавања хигијене коже,
слузокоже и аднекса;
 Хигијенски захтеви
средстава за одржавање
личне хигијене;
 Болести који настају услед
неправилног одржавања
личне хигијене;
 Анатомија и физиологија
полних органа;
 Полно преносиве болести;
 Сида;
 Здравствени аспекти
контрацепције и примене
контрацептивних
средстава;
 Хигијенски и здравствени
значај одеће и обуће.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:


теоријска настава (16 часова)

Место реализације наставе


учионица

Препоруке за реализацију наставе

 активна настава;
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 демонстрација;
 рад у групама.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
1. праћење остварености исхода;
2. тестове знања;
3. активност на часу.

Назив модула:

Хигијена физичке културе

Трајање модула:

3 часа
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ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:

 Стицање знања о
 користи благодети воде, ваздуха и
утицају атмосферских
сунчевог зрачења у циљу унапређења
фактора, воде и
здравља;
физичке активности на  се заштити од неповољног дејства
очување и
сунчевог зрачења;
унапређење здравља.  усвоји и планира дневне физичке
активности као део здравог стила живота.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
 Улога сунчевог зрачења, воде,
ваздуха и физичке активности у
очувању и унапређењу
здравља;
 Физичка активност као мера
превенције обољења у
различитим животним добима.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоријска настава (3 часа)

Место реализације наставе
 Учионица

Препоруке за реализацију наставе
 активна настава;
 демонстрација;
 групни рад.
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Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење остварености исхода;
2. тестове знања;
3. активност на часу.

Назив модула:

Ментална хигијена

Трајање модула:

10 часова
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ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

 Стицање знања о
значају очувања
менталног здравља и
упознавање са
факторима који могу
да наруше ментално
здравље;
 Стицање знања о
ризичном понашању
деце и адолесцената;
 Стицање знања о
болестима зависности
и њиховој превенцији.

По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
 се прилагођава утицајима средине и
делује као стабилна и зрела личност;
 се одупре факторима који нарушавају
ментално здравље;
 примени мере које подижу ниво
психичке кондиције;
 усвоји здрав стил живота, што значи да
не постане зависан од никотина,
алкохола и опојних дрога.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
 Ментално здравље, однос
телесног и менталног здравља,
фактори који утичу на
ментално здравље;
 Специфичности менталног
здравља код деце и омладине;
 Стрес;
 Болести зависности: пушење,
наркоманија и алкохолизам;
 Превенција болести
зависности: пушење,
наркоманија и алкохолизам.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоријска настава (10 часова)

Место реализације наставе
 Учионица

Препоруке за реализацију наставе
 активна настава;
 демонстрација;
 групни рад.
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Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење остварености исхода;
2. тестове знања;
3. активност на часу.

Назив модула:

Хигијена исхране

Трајање модула:

9 часова
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ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

 Стицање знања о
правилној исхрани;
 Стицање знања о
последицама
неправилне исхране.

По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
 објасни улогу храњивих материја у
организму;
 објасни принципе правилне исхране;
 примени пирамиду исхране;
 наведе последице неправилне исхране;

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
 Физиологија исхране;
 Принципи правилне исхране и
пирамида исхране;
 Поремећаји понашања у
исхрани;
 Болести проузроковане
неправилном исхраном.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоријска настава (9 часова)

Место реализације наставе
 Учионица

Препоруке за реализацију наставе
 активна настава;
 демонстрација;
 групни рад.
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Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење остварености исхода;
2. тестове знања;
3. активност на часу.

Назив модула:

Комунална хигијена

Трајање модула:

7 часова
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ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

 Стицање знања о
позитивним и негативним
утицајима спољне
средине на здравље;
 Стицање знања о значају
воде за пиће, земљишта,
атмосфере и
аерозагаћења и отпадних
материја;
 Стицање знања о
зрачењима у животној
средини.

По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
 зна како влага, атмосферски притисак,
кретање ваздуха и температура утичу
на здравље;
 зна како аерозагађење доводи до
настанка болести;
 зна значај хигијенски исправне воде
за пиће и болести које се повезују са
загађењем воде;
 зна методе пречишћавања воде;
 зна методе хигијенског уклањања
отпадних материја;
 одлаже материјал за рециклажу у
зависности од порекла.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
 Састав атмосфере и
аерозагађење;
 Хигијенски, епидемиолошки,
еколошки и здравствени значај
воде за пиће;
 Састав земљишта, кружење
материје и мере заштите
земљишта од загађења;
 Зрачења у животној средини;
 Хигијенски захтеви одлагања
отпадних материја и вода;
 Рециклажа и њен значај за
одрживи развој.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоријска настава (7 часова)

Место реализације наставе
 Учионица

Препоруке за реализацију наставе
 активна настава;
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 демонстрација;
 групни рад.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење остварености исхода;
2. тестове знања;
3. активност на часу.

Назив модула:

Хигијена рада

Трајање модула:

7 часа
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ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

 Стицање знања о дејству
штетних нокси и других
фактора у радној средини
који доводе до
нарушавања здравља;
 Стицање знања о
превенцији
професионалних
обољења и трауматизма.

По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
 наведе факторе и штетне ноксе које
утичу на здравље у радној средини;
 објасни последице деловања штетних
фактора у радној средини;
 зна значај умора, замора и премора
код појединих врста рада;
 примени хигијенске методе за
обнављање радне способности;
 примени превентивне мере у циљу
очувања здравља и спречавања
професионалних болести и
професионалног трауматизма.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
 Утицај радне средине и
процеса рада на здравље;
 Подела и значај штетних нокси
радне средине;
 Појава умора, замора и
премора код појединих врста
послова и хигијенске методе за
обнављање радне
способности;
 Хигијенски захтеви рада за
омладину, жене, инвалиде и
стара лица;
 Санитарно-хигијенски надзор
услова у радној средини;
 Санитарно-хигијенски надзор
запослених;
 Превенција професионалних
обољења и професионалног
трауматизма.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоријска настава (7 часова)

Место реализације наставе
 Учионица

Препоруке за реализацију наставе
 активна настава;
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 демонстрација;
 групни рад.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење остварености исхода;
2. тестове знања;
3. активност на часу.

Назив модула:

Основе прве помоћи

Трајање модула:

16 часова
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ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

 Усвајање вештина за
пружање помоћи
лицима у бесвесном
стању;
 Стицање знања о
кардиопулмоналној
реанимацији и усвајање
вештина у техници
оживљавања;
 Усвајање вештина за
практично пружање
прве помоћи код
крварења , рана и
повреда зглобнокоштаног система;
 Стицање знања о
повредама изазваним
физичким, хемијским и
биолошким
факторима.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:













дефинише прву помоћ и
разуме њен значај;
утврди стање свести, утврди
постојање дисања, утврди
постојање срчаног рада;
препозна различите нивое
поремећаја свести и збрине
п/о на одговарајући начин
(сомноленција, сопор, кома);
постави п/о у бочни
релаксирајући положај;
препозна престанак дисања и
рада срца;
изводи кардиопулмоналну
реанимацију;
заустави крварење
различитим методама;
правилно збрине рану;
препозна знаке повреда
зглобова и костију;
изврши имобилизацију
појединих телесних
сегмената;
препозна различите термичке
повреде и на одговарајући














Појам, циљеви, задаци и
значај прве помоћи;
Појам, узроци и
класификација поремећаја
свести;
Појам и циљеви
кардиопулмоналне
реанимације;
Крварења - врсте и
последице и методе
привремене хемостазе;
Ране и поступак са ранама;
Имобилизација - појам,
циљеви, правила
имобилизације и средства за
имобилизацију;
Повреде изазване дејством
високе температуре на
организам: топлотни удар,
сунчаница, опекотине;
Повреде електрицитетом:
повреде електричном струјом
и удар грома;
Хемијске опекотине;
Тровање алкохолом,

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:


теоријска настава (16 часова

Место реализације наставе



кабинет
учионица

Препоруке за реализацију наставе







значај благовремено пружене прве помоћи илустровати
са што више примера;
приказати ученицима филм са овом тематиком;
организовати рад у паровима или групи;
активна настава;
демонстрација;
групни рад.
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–
–
–

начин збрине различите
термичке повреде;
пружи адекватну прву помоћ
код повреда електрицитетом;
препозна хемијска оштећења
организма и збрине их на
адекватан начин;
пружи прву помоћ код
биолошких повреда.





лековима и психоактивним
супстанцама;
Биолошке повреде: ујед
змија и других животиња,
убоди инсеката (пчела, оса,
стршљен, шкорпион, паук,
крпељ);
Алергијске реакције.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

усмено излагање;
тестове знања;
активност на часу;
праћење рада;
самостални рад;
праћење остварености исхода.

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА, ОДНОСНО МОДУЛИМА Биологија
Хемија
Физика

4. Назив предмета: Куварство
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Годишњи фонд часова: 408 + 60 (вежбе + блок)
Разред: први
1. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА

















Оспособљавање ученика за примену хигијенских стандарда у куварству;
Оспособљавање ученика за израду угоститељске понуде;
Оспособљавање ученика за механичку обраду и примену животних намирница у куварству;
Оспособљавање ученика за термичку обраду животних намирница;
Оспособљавање ученика за припрему, примену и издавање фондова и сосева;
Оспособљавање ученика за припрему и издавање салата;
Оспособљавање ученика за припрему, примену и издавање прилога и варива;
Оспособљавање ученика за припрему, примену и издавање бистрих и густих супа, чорби;
Оспособљавање ученика за припрему, примену и издавање топлих предјела;
Оспособљавање ученика за припрему и издава готових јела;
Оспособљавање ученика за припрему, примену и издавање националних јела;
Оспособљавање ученика за припрему, примену и издавање печења;
Оспособљавање ученика за припрему, примену и издавање хладних предјела и јела;
Оспособљавање ученика за припрему, примену и издавање јела по поруџбини;
Оспособљавање ученика за припрему и издава готових јела са жара;
Оспособљавање ученика за припрему, примену и издавање посластица.

Трајање модула (часови)

Ред.бр
.

НАЗИВ МОДУЛА

1.

Увод у куварство

186

2.

Термичке - топлотне обраде намирница

48

476

3.

Фондови и сосови

96

4.

Салате

30

5.

Прилози и варива

114

Ред.б
р.

НАЗИВ МОДУЛА

Трајање модула (часови)

1.

Бистре и густе супе, чорбе

138

2.

Топла предјела

186

3.

Готова јела

288

4.

Национална јела

42

5.

Печења

24

Ред.б
р.

НАЗИВ МОДУЛА

Трајање модула (часови)

1.

Хладна предјела и јела

196

2.

Јела по поруџбини

316

3.

Јела са жара

44

4.

Посластице

44
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Назив модула:

Увод у куварство

Трајање модула:

186 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити
у стању да:





Оспособљавање
ученика за примену
хигијенских
стандарда у
куварству, за израду
угоститељске понуде,
за механичку обраду
и примену сировина у
куварству.













дефинише појмове: куварство и
кухиња;
објасни значај куварства и
задатке куварства;
опише историјски развој
куварства;
разликује врсте кухиња и
кухињска одељења;
опише појам, значај и примену
HACCP-a у куварству;
примењује принципе HACCP;
спроводи HACCP у кухињи;
анализира критичне тачке у
систему HACCP-a;
користи стручне изразе у
куварству;
разликује свечане оброке у
угоститељству;
објасни дневне оброке у
угоститељству;
објасни састав понуде за свечане
оброке;

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
а) Хигијенски стандарди:










Појам, значај, задаци и
историјски развој куварства;
Кухиња - појам и врсте
кухиња;
Кухињска одељења;
Кухињско особље подела и
дужности кухињског
особља;
Организација рада у кухињи
подела и дужности
кухињског особља;
ХТЗ - мере заштите на раду
(повреде на раду), лична и
радна хигијена;
Средства за рад - појам и
подела, коришћење опреме
и инвентара;
Основна средства и ситан
инвентар;
HACCP - појам, значај и

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА

 На почетку програма ученике упознати са
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Програм се реализује кроз следеће облике наставе:
 кабинетске вежбе 168 часова
 настава у блоку 18 часа

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе од по 12 ученика приликом
реализације:


вежби

Место реализације наставе
 вежбе се реализују у кабинету за куварство;
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дефинише инструменте
угоститељске понуде;
планира мени;
групише јела у јеловнику састави;
наведе основне карактеристике
животних намирница;
дефинише појмове: месо и
месне прерађевине, рибе,
ракове, шкољке и морске
плодове, млеко и млечни
производи, јаја, поврће, воће,
зачини и масноће;
објасни начине складиштења
животних намирница;
примењује животне намирнице;
познаје органолептичка стања
животних намирница;
контролише исправност
животних нaмирница;
складишти животне намирнице;

––––––––––––––––––––––––––––––



б) Угоститељска понуда:












примењује животне намирнице;

Терминологија у куварству;
Дневни оброци - подела и
основне карактеристике;
Доручак: комплет, бечки,
француски, швајцарски,
шведски, енглески, српски,
англоамерички;
Свечани и оброци у
угоститељству - коктел
партије, бифе сто и банкет;
Средства понуде - појам,
подела, планирање менија и
распоред јела у јеловнику;

в) Животне нмаирнице


ИСХОДИ ЗА НАСТАВУ У БЛОКУ

примена у кухињи;
Основни принципи HACCPа;

Појам и подела животних
намирница;
Намирнице животињског
порекла - појам, подела и
примена у куварству;
Месо-појам, подела и
примена у куварству;

 вежбе се реализују у два дана недељно, са фондом
часова: првог дана 6 и другог дана 6 часова;
 први дан у трајању од 6 часова може се реализовати
и у учионици;
 настава у блоку се реализује у школској радионици
или угоститељском објекту;

Препоруке за реализацију наставе








препоручују се посете стручним сајмовима и
изложбама
вежбе се реализују у два дана недељно, са фондом
часова: првог дана 6 и другог дана 6 часова, један за
другим
настава у блоку се реализује два пута годишње са по
30 часова (5 дана по 6 часова) укупно 60 часова.
препоручује се реализација блок наставе након прва
два модула у трајању од 30 часова
Хигијенски стандарди - (54) часова
Угоститељска понуда - (30) часова
Животне нмаирнице - (102) часова

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:


праћење остварености исхода
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познаје органолептичка стања
животних намирница;
контролише исправност
животних нмаирница;
складишти животне намирнице;














Говеђе - јунеће месо основне особине,
категоризација, оцена
квалитета, расецање,
складиштење и примена у
куварству;
Телеће месо - основне
особине, категоризација оцена квалитета, расецање,
складиштење и примена у
куварству;
Овчије месо - основне
особине, категоризација,
оцена квалитета, расецање,
складиштење и примена у
куварству;
Свињско месо - основне
особине, категоризација,
оцена квалитета, расецање,
складиштење и примена у
куварству;
Живинско месо - основне
особине, класификација,
оцена квалитета, расецање,
складиштење и примена у
куварству;
Полупроизводи и производи
од меса и њихова примена у
куварству;
Месо дивљачи - основне




тестове знања
тестове практичних вештина
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особине, оцена квалитета,
расецање, складиштење и
примена у куварству;
Основне маринаде – пацеви
који се користе за
маринирање меса;
Дивљач - сирови пац и
кувани пац;
Месо риба, ракова, шкољки
и плодова мора - подела,
основне карактеристике,
складиштење и примена у
куварству;
Млеко и млечни производи
- појам, подела,
складиштење и примена у
куварству;
Јаја - појам, класификација,
складиштење и примена у
куварству;
Намирнице биљног порекла
- појам и подела;
Поврће - појам, подела и
примена у куварству;
Воће - појам, подела и
примена у куварству;
Зачини - појам, подела и
примена у куварству;
Масноће - појам, подела и
примена у куварству;
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Назив модула:

Термичке - топлотне обраде намирница

Трајање модула:

48 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити
у стању да:





Оспособљавање
ученика за
термичкотоплотну обраду
животних
намирница

дефинише термичку (топлотну)
обраду намирница;
 разликује врсте термичке обрада
према средини у којој се
припремају;
 опише врсте термичке обрада
намирница;
 термички обрађује животне
намирнице.
––––––––––––––––––––––––––––––

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА







ИСХОДИ ЗА НАСТАВУ У БЛОКУ

Термичке - топлотне обраде
намирница - појам и подела;
Термичке- топлотне обраде
намирница у влажној
средини - у води и у
масноћи;
Термичке обраде намирница
у сувој средини;
Термичке обраде намирница
у комбинованој средини;
Термичке обраде намирница
микроталасима.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА

На почетку програма ученике упознати са циљем/циљевима
и исходима, планом и начинима оцењивања.
 Облици наставе
Програм се реализује кроз следеће облике наставе:
 вежбе 36 часова
 настава у блоку 12 часова

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе по 12 ученика приликом
реализације:




термички обрађује животне
намирнице

кабинетских вежби

Место реализације наставе
 вежбе се реализују у кабинету за куварство;
 вежбе се реализују у два дана недељно, са фондом
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часова: првог дана 6 и другог дана 6 часова;
 први дан у трајању од 6 часа може се реализовати и у
учионици;
 настава у блоку се реализује у школској радионици или
угоститељском објекту;

Препоруке за реализацију наставе



препоручују се посете стручним сајмовима и изложбама
вежбе се реализују у два дана недељно, са фондом
часова: првог дана 6 и другог дана 6 часова, један за
другим;
 настава у блоку се реализује два пута годишње са по 30
часова (5 дана по 6 часова) укупно 60 часова.
 Препоручује се реализација блок наставе након прва
два модула у трајању од 30 часова
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:




праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина
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Назив модула:

Фондови и сосови

Трајање модула:

96 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

ЦИЉЕВИ МОДУЛА





Оспособљавање
ученика за
припрему,
примену и
издавање фондова
и сосева;
Оспособљавање
ученика за израду
основних
калкулација.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити
у стању да:




дефинише фондова- сосове;
наведе врсте фондова- сосова;
разликује нормативе и израђује
основне калкулације за фондовесосове;
 описује начине припреме
намирница за фондове- сосове;
 наведе примену фондова у
куварству;
 наведе примену фондова-сосова;
 комбинује технике термичке
обраде;
 припреми фондове- сосове;
 одржава јела до сервирања;
 сервира фондове-сосове
 комбинује сосове са јелима;
 користи дресинге при припреми
одређених јела;
 припрема сложене маслаце.
––––––––––––––––––––––––––––––









ИСХОДИ ЗА НАСТАВУ У БЛОКУ








комбинује технике термичке
обраде;
припреми фондове- сосове;
одржава јела до сервирања;
сервира фондове-сосове
комбинује сосове са јелима;
користи дресинге при припреми
одређених јела;





Фондови – Сосови - појам,
дефиниција, елементи који
означавају назив,
ароматичне гарнитуре,
класификација и чување;
Средства за повезивање појам, подела и употреба у
куварству;
Сложени путери - појам,
подела и употреба у
куварству;
Сложени маслаци: путер метрдотел, са месом ракова,
са сенфом, са поврћем,
колберт;
Запршке - појам, подела и
употреба у куварству:
– хладне запршке клајстери и маслаци:
састав, техника израде и
употреба у куварству;
– топле запршке - светле,
тамне и црвене: састав,
техника израде и
употреба у куварству;
– дијеталне - суве запршке састав, техника израде и
употреба у куварству;
Основни светли фондови
(светли телећи, живински,
говеђи, од поврћа) - састав,
техника израде, чување и
употреба у куварству;
Основни тамни сосови (од
говеђег меса, живински, од

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА
На почетку програма ученике упознати са
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Програм се реализује кроз следеће облике наставе:
 вежбе 84 часа
 настава у блоку 12 часова

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе по 12 ученика приликом
реализације:


вежби

Место реализације наставе
 вежбе се реализују у кабинету за куваарство
 вежбе се реализују у два дана недељно, са фондом
часова: првог дана 6 и другог дана 6 часова;
 први дан у трајању од 6 часа може се реализовати и у
учионици
 настава у блоку се реализује у школској радионици
или угоститељском објекту
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Препоруке за реализацију наставе



препоручују се посете стручним сајмовима и
изложбама
вежбе се реализују у два дана недељно, са фондом

стању да:





Оспособљавање
ученика за
припрему,
примену и
издавање
бистрих и густих
супа и чорби;
Оспособљавање
ученика за
израду
основних
калкулација













дефинише бистре и густе супе,
чорбе;
наведе врсте бистрих и густих супа,
чорби;
разликује нормативе и за бистре и
густе супе, чорбе;
израђује основне калкулације за
бистре и густе супе, чорбе и
њихове додатке;
описује начине припреме
намирница за бистре и густе супе,
чорбе;
припрема бистре и густе супе,
чорбе;
разликује додатке за бистре и густе
супе;
припрема додатке за бистре и
густе супе, чорбе
одржава јела до сервирања;
сервира припремљена јела;
декорише припремљена јела;

––––––––––––––––––––––––––––––

ИСХОДИ ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ И
НАСТАВУ У БЛОКУ:

Бистре супе: појам, припрема и
примена у куварству:
супа од говеђег меса;
супа од кокошијег меса;
Додаци за супе од:



теста: резанци, флекице,
тарана;
 од ливеног теста: целестино и
фридато;
 гриза: кнедле од гриза и
кнедле од џигерице;
 поврћа: жилијен;
Појачане супе:


консомеи: појам, припрема и
примена у куварству;
 консоме од говеђег меса;
 консоме од кокошијег меса;

додаци за консомее:
 печени: профитероле, бисквит
са шунком и крутон;
 комбиновани: колберт.
Густе супе














припрема бистре и густе супе,
чорбе;
припрема додатке за бистре и
густе супе, чорбе
одржава јела до сервирања;
сервира припремљена јела;
декорише припремљена јела;

потажи: појам, подела,
припрема и примена у
куварству:
велутеи: од пилећег меса,
целера и артичока;
пасирани потажи: од
парадајза и од поврћа;
непасирани потажи од:
печурака и броколија.

Чорбе: појам, подела, припрема
и примена


рагу чорбе: од телећег меса,
пилећег меса и јагњећег меса;

На почетку програма ученике упознати са циљем/циљевима
и исходима, планом и начинима оцењивања.
 Облици наставе
Програм се реализује кроз следеће облике наставе:
 вежбе 84 часова
 практична настава 42 часа
 настава у блоку 12 часова

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе по 12 ученика приликом
реализације:


вежби

Место реализације наставе
 вежбе се реализују у кабинету за куварство
 вежбе се реализују у два дана недељно, са фондом
часова: првог дана 6 и другог дана 6 часова;
 први дан у трајању од 6 часова може се реализовати и у
учионици
 настава у блоку се реализује у школској радионици или
угоститељском објекту

Препоруке за реализацију наставе




препоручују се посете стручним сајмовима и изложбама
вежбе се реализују у два дана недељно, са фондом
часова: првог дана 6 и другог дана 6 часова, један за
другим;
настава у блоку се реализује два пута годишње са по 30
часова (5 дана по 6 часова) укупно 60 часова.
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Назив модула:

Топла предјела

Трајање модула:

186 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

ЦИЉЕВИ МОДУЛА





Оспособљавање
ученика за
припрему, примену и
издавање топлих
предјела
Оспособљавање
ученика за израду
основних
калкулација

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити
у стању да:










Дефинише топла предјела;
разликује врсте топлих предјела;
разликује рецептуре за топла
предјела;
израђује основне калкулације за
топла предјела;
припрема намирница за топла
предјела;
припрема топла предјела;
чува до сервирања топла педјела;
сервира топла предјела;
декорише топла предјела.

––––––––––––––––––––––––––––––

ИСХОДИ ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ И
НАСТАВУ У БЛОКУ:





припрема намирница за топла
предјела;
припрема топла предјела;
чува до сервирања топла педјела;
сервира топла предјела;

Топла предјела: појам,
подела и карактеристике;
Топла предјела од јаја:
Омлет натур, омлет са
сувомеснатим и млечним
производима;
 Кајгана натур и на српски
начин;
 Специјалитети од јаја;
 Поширана јаја са путером,
на кладовски и ловачки
начин.
Топла предјела од теста:









српска гибаница;
пита зељаница;
савијаче;
њоке;
равиоли;
канелони са спанаћем

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

На почетку програма ученике упознати са
циљем/циљевима и исходима, планом и
начинима оцењивања.
 Облици наставе
Програм се реализује кроз следеће облике
наставе:
 вежбе 108 часова
 практична настава 54 часа
 настава у блоку 24 часа
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе по 12 ученика
приликом реализације:




вежби
практичне наставе
наставе у блоку
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декорише топла предјела.

и шунком.
 Шпагете:
 наполитен, миланез,
болоњез, карбонаре.
Топла предјела од
палачинки:


поховане палачинке
са шунком и
печуркама;
 гратиниране
палачинке са сиром.
Топла предјела од пиринча:




рижото од печурака;
црни рижото;
рижото од плодова
мора.
Топла предјела са сиром:

Место реализације наставе
 вежбе се реализују у кабинету за куварство
 вежбе се реализују у два дана недељно, са
фондом часова: првог дана 6 и другог дана 6
часова;
 први дан у трајању од 6 часова може се
реализовати и у учионици
 настава у блоку се реализује у школској
радионици или угоститељском објекту

Препоруке за реализацију наставе




 крофне са сиром;
 поховани качкаваљ.
Топла предјела од печурака
 печурке на жару;
 печурке „орли”.
Шпагете:




наполитен;
миланез;
болоњез;

препоручују се посете стручним сајмовима и
изложбама
вежбе се реализују у два дана недељно, са
фондом часова: првог дана 6 и другог дана 6
часова, један за другим;
настава у блоку се реализује три пута
годишње са по 30 часова (5 дана по 6 часова)
укупно 90 часова.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:




праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина
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 карбонаре.
Брускете
 сицилијен,
 карли бред
Крокети од:
 кромпира;
 пиринча;
 шунке;
 печурака.
Суфлеи/ пудинзи са
 сиром;
 печуракама;
 спанаћем.
Топла предјела од рибе:



Назив модула:

Готова јела

Трајање модула:

288 часова

Риба „орли”;
лигње порвенсал;
поховане лигње.
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ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити
у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
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Оспособљавање
ученика за
припрему, примену
и издавање готових
јела;
Оспособљавање
ученика за израду
основних
калкулација.












дефинише готова јела;
групише готова јела;
познаје норматив и израђује основне
калкулације за готова јела;
припрема намирнице за готова јела;
примени видове термичке обраде
намирница;
користи фондове у припреми јела;
припрема готова јела;
одржава припремљено готово јело до
сервирања;
сервира готова јела;
декорише готова јела.

––––––––––––––––––––––––––––––

ИСХОДИ ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ И
НАСТАВУ У БЛОКУ:








припрема намирнице за готова јела;
примени видове термичке обраде
намирница;
користи фондове у припреми јела;
припрема готова јела;
одржава припремљено готово јело до
сервирања;
сервира готова јела;
декорише готова јела.

На почетку програма ученике упознати са
Готова
јела
појам,
циљем/циљевима и исходима, планом и
дефиниција,
подела,
начинима оцењивања.
припрема и примена:
Кувана меса: кувана
говедина, кувана телетина,
кувана јагњетина у млеку,
пилеће месо у супи;
 Гулаш: говеђи гулаш и
бакрач гулаш;
 Паприкаш: од телећег, од
свињског, од пилећег и од
јагњећег меса;
 Шпикована меса:
шпикована говедина у
пикант сосу.
Јела од поврћа и меса:










Сладак купус са свињским
месом и са јагњећим
месом;
Чорбаст пасуљ са сувим
месом;
Ђувеч: ђувеч са свињским
месом;
Ризото: ризото са телећим
месом и са пилећим
месом;
Пилав: пилав са телећим
месом, са јагњећим месом,

Облици наставе
Програм се реализује кроз следеће облике
наставе:
 вежбе 168 часова
 практична настава 84 часа
 настава у блоку 36 часова
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе по 12 ученика
приликом реализације:




вежби
практичне наставе
наставе у блоку

Место реализације наставе
 вежбе се реализују у кабинету за куварство
 вежбе се реализују у два дана недељно, са
фондом часова: првог дана 6 и другог дана 6
часова;
 први дан у трајању од 6 часова може се
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са пилећим месом;
Ајмокац (фрикасе): од
телећег меса, од пилећег
меса, од јагњећег меса,
ајмокац дибари; од
телећег меса, од пилећег
меса, од јагњећег меса;
 Соте: од телећег меса са
печуркама.
Јела од млевеног меса –
фаширане месне масе:


припрема месне масе;
фаширана шницла;
 ролат –Штефани;
 ћуфте у сосу од парадајза;
 Сарма: од слатког и од
киселог купуса, од зеља;
 Пуњено поврће: пуњене
паприке у парадајз сосу,
пуњене тиквице у
мирођија сосу;
 Мусаке: од кромпира, од
тиквица.
Јела од рибљег меса:

реализовати и у учионици
 практична настава реализује се у школској
радионици или угоститељском објекту
 настава у блоку се реализује у школској
радионици или угоститељском објекту

Препоруке за реализацију наставе










препоручују се посете стручним сајмовима и
изложбама
вежбе се реализују у два дана недељно, са
фондом часова: првог дана 6 и другог дана 6
часова, један за другим;
настава у блоку се реализује три пута
годишње са по 30 часова (5 дана по 6 часова)
укупно 90 часова.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:




праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

поширана риба, паприкаш
од шарана, пијани шаран,
смуђ на смедеревски
начин.
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Јела од дивљачи:
срнећи рагу са печуркама,
леђа од срне (зеца) у
марсала сосу, шпикован
срнећи бут у вилд сосу,
фазан на ловачки начин.
Од изнутрица:




шкембићи у сафту, трипе
италијен, рестована
џигерица, јагњећа сарма у
марамици.
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Назив модула:

Национална јела

Трајање модула:

42 часа
ИСХОДИ МОДУЛА

ЦИЉЕВИ МОДУЛА





Оспособљавање
ученика за
припрему,
примену и
издавање
националних
јела;
Оспособљавање
ученика за израду
основних
калкулација

По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:









дефинише национална јела;
разликује норматив за одређена
национална јела;
припрема намирнице и израђује основне
калкулације за национална јела;
припрема национална јела;
одржава припремљено јело до
сервирања;
сервира национална јела;
декорише национална јела.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА



Национална јела појам,
карактеристике,
припремање и примена

- свадбарски купус;
- пуњени патлиџан - имам
Бајалди;
- ћуфте на грчки начин;
- розбратна на српски
начин;
- јагњећа капама.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

На почетку програма ученике упознати са
циљем/циљевима и исходима, планом и
начинима оцењивања.
 Облици наставе
Програм се реализује кроз следеће облике
наставе:
 вежбе 24 часа
 практична настава 12 часова
 настава у блоку 6 часова
Подела одељења на групе

––––––––––––––––––––––––––––––
Одељење се дели на 2 групе по 12 ученика
приликом реализације:
ИСХОДИ ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ И
НАСТАВУ У БЛОКУ:



припрема намирнице за национална
јела;
припрема национална јела;

 вежби
 практичне наставе
 наставе у блоку
Место реализације наставе
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одржава припремљено јело до
сервирања;
сервира национална јела;
декорише национална јела.

 вежбе се реализују у кабинету за куварство
 вежбе се реализују у два дана недељно, са
фондом часова: првог дана 6 и другог дана 6
часова;
 први дан у трајању од 6 часова може се
реализовати и у учионици
 практична настава реализује се у школској
радионици или угоститељском објекту
 настава у блоку се реализује у школској
радионици или угоститељском објекту
Препоруке за реализацију наставе


препоручују се посете стручним сајмовима и
изложбама
 вежбе се реализују у два дана недељно, са
фондом часова: првог дана 6 и другог дана 6
часова, један за другим;
 настава у блоку се реализује три пута
годишње са по 30 часова (5 дана по 6 часова)
укупно 90 часова.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:



Назив модула:

Печења

Трајање модула:

24 часа

праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина
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ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
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Оспособљавање
ученика за припрему и
издавање печења
Оспособљавање
ученика за израду
основних калкулација







разликује нормативе и израђује
основне калкулације за печења;
припрема намирнице за печења;
опише начин припреме печења;
припрема сафт за печење;
сервира печења;
декорише печења.

Печења
-

свињско;
телеће;
пилеће;
прасеће;

-

роловане пуњене телеће
груди.

На почетку програма ученике упознати са
циљем/циљевима и исходима, планом и
начинима оцењивања.
Облици наставе

––––––––––––––––––––––––––––––

Програм се реализује кроз следеће облике
наставе:

ИСХОДИ ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ И
НАСТАВУ У БЛОКУ:

 кабинетске вежбе 12 часова
 практична настава 6 часова
 настава у блоку 6 часова
Подела одељења на групе







припрема намирнице за печења;
опише начин припреме печења;
припрема сафт за печење;
сервира печења;
декорише печења

Одељење се дели на 2 групе по 12 ученика
приликом реализације:
 вежби
 практичне наставе
 наставе у блоку
Место реализације наставе
 вежбе се реализују у кабинету за
куваарство
 вежбе се реализују у два дана недељно, са
фондом часова: првог дана 6 и другог дана
6 часова;
 први дан у трајању од 6 часова може се
реализовати и у учионици
 практична настава се реализује у школској
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радионици или у угоститељском објекту
 настава у блоку се реализује у школској
радионици или угоститељском објекту
Препоруке за реализацију наставе


препоручују се посете стручним сајмовима
и изложбама
 вежбе се реализују у два дана недељно, са
фондом часова: првог дана 6 и другог дана
6 часова, један за другим;
 настава у блоку се реализује три пута
годишње са по 30 часова (5 дана по 6
часова) укупно 90 часова.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:




праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина
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Назив модула:

Хладна предјела и јела

Трајање модула:

196 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

ЦИЉЕВИ МОДУЛА





Оспособљавање
ученика за
припрему, примену
и издавање хладних
предјела и јела;
Оспособљавање
ученика за израду
основних
калкулација.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:











Дефинише хладна
предјела и хладна јела;
разликује врсте хладних
предјела јела;
разликује декоративна
средства;
разликује нормативе и
израђује основне
калкулације за хладна
предјела и јела;
припрема намирница за
хладна предјела и јела;
припрема хладна предјела
и јела;
сервира хладних предјела
и јела;
декорише хладна предјела
и јела;
чува хладна предјела и
јела до примене.











Хладна предјела и јела –
појам и дефиниција;
подлоге, врсте декорација,
аспик и врсте шофроа
сосова.
Везане салате: руска
салата, француска салата,
валдорф салата, Цезар
салата, од лигања, од
говеђег меса, од пилећег
меса;
Хладна предјела од јаја:
пуњена јаја ''касино'';
Закуске и ордевери:
српска закуска;
Наресци: његушка пршута,
говеђа пршута, ужичка
пршута;
Млечни производи као
хладно предјело: српски
сир, кајмак,бри, рокфор,
гауда, ементалер;

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

 На почетку програма ученике упознати са
циљем/циљевима и исходима, планом и
начинима оцењивања.
Облици наставе
Програм се реализује кроз следеће облике
наставе:
 вежбе 100 часова
 практична настава 60 часова
 настава у блоку 36 часова

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе по 12 ученика
приликом реализације:




вежби
практичне наставе
наставе у блоку
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ИСХОДИ ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ И
НАСТАВУ У БЛОКУ:

-







припрема намирница за
хладна предјела и јела;
припрема хладна предјела
и јела;
сервира хладних предјела
и јела;
декорише хладна предјела
и јела;
чува хладна предјела и
јела до примене.







-

-

Поврће као хладно
предјело: шпаргле, печурке
и артичоке у винегрет сосу;
Хладна предјела од меса:
од говеђег меса: хладан
розбиф;
од телећег меса: хладан
фрикандо;
од пилећег меса: пилећи
галантин.
Хладна предјела од
речних и морских риба и
ракова:
лангуст белви;
смуђ белви;
пастрмка у аспику;
попијети од смуђа;
смуђ у маринату од
поврћа.
Хладна предјела – мус од:
гушчије џигерице, рибљег
меса, меса ракова;
Седвичи и канапее – појам
и подела:
отворени и затворени
сендвичи и канапее са:
месом,
сухомеснатим
производима, млечним
производима, рибљим
месом и прерађевинама,

Место реализације наставе
 вежбе се реализују у кабинету за куваарство
 вежбе се реализују у два дана недељно, са
фондом часова: првог дана 4 и другог дана
6 часова;
 први дан у трајању од 4 часа може се
реализовати и у учионици
 практична настава реализује се у школској
радионици или угоститељском објекту
 настава у блоку се реализује у школској
радионици или угоститељском објекту

Препоруке за реализацију наставе





препоручују се посете стручним сајмовима и
изложбама
вежбе се реализују у два дана недељно, са
фондом часова: првог дана 4 и другог дана 6
часова, један за другим;
практична настава реализује се један дан
недељно у трајању од 5 часова
настава у блоку се реализује четири пута
годишње са по 30 часова (5 дана по 6
часова) укупно 120 часова.
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поврћем.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:




Назив модула:

Јела по поруџбини

Трајање модула:

336 часова

праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА





Оспособљавање
ученика за
припрему, примену
и издавање јела по
поруџбини;
Оспособљавање
ученика за израду
основних
калкулација.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:










дефинише јела по
поруџбини;
групише јела по поруџбини;
познаје рецептурe и
израђује основне
калкулације за јела по
поруџбини;
припрема намирнице за
јела по поруџбини;
припрема јела по
поруџбини;
прима поруџбину;
користи фондове у
припреми јела;
сервира јела по поруџбини;










Јела по поруџбини - појам,
дефиниција, подела:
Шницле: натур, париска,
бечка, карађорђева, кордон
блу;
Котлет: на жару, на путеру,
„бон-фам“, „Орлов“,
„Парма“, „Миланез“,
„Империјал“;
Медаљони: натур, на
путеру, сосом од печурака,
„Букетијер“;
Крменадле: лионски, на
жару, на путеру, цигански и
шумадијски начин;

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

На почетку програма ученике упознати са
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима
оцењивања.
 Облици наставе
Програм се реализује кроз следеће облике
наставе:
 вежбе 160 часова
 практична настава 96 часова
 настава у блоку 60 часова
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декорише јела по
поруџбини.





––––––––––––––––––––––––––––––


ИСХОДИ ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ И
НАСТАВУ У БЛОКУ:








припрема намирнице за
јела по поруџбини;
припрема јела по
поруџбини;
прима поруџбину;
користи фондове у
припреми јела;
сервира јела по поруџбини;
декорише јела по
поруџбини.






Свињски филе: царски
филе, пуњени свињски
филе;
Пилећег меса – пилеће
месо на шару и
„америкен”;„Салтим бока“;
Ћевапи: чобански, хајдучки,
српски;
Говеђи филе: Шатобријан
на жару, бифтек на жару,
бифтек са јајетом, „Монте
Карло“, фефер; турнедо
„Росини“, филе мињони са
печуркама, на ловачки и
мексички начин, Соте
Строганов, тартар бифтек;
Рамстек: на жару, на начин
шефа кухиње, „Мирабо“;
Од рибљег меса: пржена
риба на тршћански и
далматински начин;

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе по 12 ученика
приликом реализације:




вежби
практичне наставе
наставе у блоку

Место реализације наставе
 вежбе се реализују у кабинету за куварство
 вежбе се реализују у два дана недељно, са
фондом часова: првог дана 4 и другог дана 6
часова;
 први дан у трајању од 4 часа може се
реализовати и у учионици
 практична настава реализује се у школској
радионици или угоститељском објекту
 настава у блоку се реализује у школској
радионици или угоститељском објекту

Препоруке за реализацију наставе



препоручују се посете стручним сајмовима и
изложбама
вежбе се реализују у два дана недељно, са
фондом часова: првог дана 4 и другог дана 6
часова, један за другим;
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практична настава реализује се један дан
недељно у трајању од 5 часова
настава у блоку се реализује четири пута
годишње са по 30 часова (5 дана по 6 часова)
укупно 120 часова.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:




праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина
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Назив модула:

Јела са роштиља

Трајање модула:

44 часа
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ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА





Оспособљавање
ученика за
припрему,
примену и
издавање јела са
роштиља
Оспособљавање
ученика за израду
основних
калкулација

По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:











дефинише јела са роштиља;
наброји јела са роштиља
познаје нормативе и
израђује основне
калкулације за јела са
роштиља;
припрема намирница за
јела са роштиља;
припрема јела са роштиља;
прима поруџбину;
сервира јела са роштиља;
декорише јела са роштиља.

––––––––––––––––––––––––––––––

ИСХОДИ ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ И
НАСТАВУ У БЛОКУ:



ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Јела са роштиља појам,
дефиниција, подела
-

-

Пљескавица на жару, на
кајмаку; ћевапчићи на
жару и на кајмаку;
Вешалице (свињска,
телећа) бела и димљена;
Ражњичћи;
Мућкалица на други
начин;
Ћулбастија;
Лесковачки уштипци;
Ролована џигерица у
марамици;
Роловано пилеће бело
месо.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку програма ученике упознати са
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима
оцењивања.

Облици наставе
Програм се реализује кроз следеће облике
наставе:
 вежбе 20 часа
 практична настава 12 часова
 настава у блоку 12 часова

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе по 12 ученика
приликом реализације:




кабинетских вежби
практичне наставе
наставе у блоку

припрема намирница за
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јела са роштиља;
припрема јела са роштиља;
прима поруџбину;
сервира јела са роштиља;
декорише јела са роштиља.

Место реализације наставе
 вежбе се реализују у кабинету за куварство
 вежбе се реализују у два дана недељно, са
фондом часова: првог дана 4 и другог дана 6
часова;
 први дан у трајању од 4 часа може се
реализовати и у учионици
 практична настава реализује се у школској
радионици или угоститељском објекту
 настава у блоку се реализује у школској
радионици или угоститељском објекту

Препоруке за реализацију наставе





препоручују се посете стручним сајмовима и
изложбама
вежбе се реализују у два дана недељно, са
фондом часова: првог дана 4 и другог дана 6
часова, ва један за другим;
практична настава реализује се један дан
недељно у трајању од 5 часова
настава у блоку се реализује четири пута
годишње са по 30 часова (5 дана по 6 часова)
укупно 120 часова.

Оцењивање
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Вредновање остварености исхода вршити кроз:




Назив модула:

Посластице

Трајање модула:

44 часа

праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина
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ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА





Оспособљавање
ученика за
припрему,
примену и
издавање
посластица
Оспособљавање
ученика за
израду
основних
калкулација

По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:









разликује врсте посластица;
познаје нормативе и израђује
основне калкулације за одређене
посластице;
познаје стручне термине у
посластичарству;
припрема намирнице за
посластице;
припрема посластице;
сервира посластице;
декорише посластице.

––––––––––––––––––––––––––––––

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

Посластичарство:
-Предмет, значај и задаци
посластичарства;
-Подела посластичарства.

На почетку програма ученике упознати са
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима
оцењивања.
 Облици наставе
Програм се реализује кроз следеће облике наставе:
 вежбе 20 часова
 практична настава 12 часова
 настава у блоку 12 часова

Хладне посластице:
Брантајнг маса

Подела одељења на групе

- Принцес крофне са шлагом.

Одељење се дели на 2 групе по 12 ученика
приликом реализације:

Слатки линзер
-Мирбер пита.

ИСХОДИ ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ И
НАСТАВУ У БЛОКУ:

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Вучено тесто
- Сува пита са орасима.
Основна ванил парфе маса





вежби
практичне наставе
наставе у блоку

Место реализације наставе
 вежбе се реализују у кабинету за куварство
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припрема намирнице за
посластице;
припрема посластице;
сервира посластице;
декорише посластице.

- Парфеи по врстама.

-Воћне салате

Топле посластице и преливи:
-Палачинке једноставне са
џемом, чоколадом, орасима.



вежбе се реализују у два дана недељно, са
фондом часова: првог дана 4 и другог дана 6
часова
 први дан у трајању од 4 часа може се
реализовати и у учионици
 практична настава реализује се у школској
радионици или угоститељском објекту
 настава у блоку се реализује у школској
радионици или угоститељском објекту

Препоруке за реализацију наставе


Шатои – вински шато



-Палачинке у шатоу;
-Гратиниране палачинке са
орасима и маком;




-Кох од гриза са винским
шатоом.

препоручују се посете стручним сајмовима и
изложбама
вежбе се реализују у два дана недељно, са
фондом часова: првог дана 4 и другог дана 6
часова, један за другим;
практична настава реализује се један дан
недељно у трајању од 5 часова
настава у блоку се реализује четири пута
годишње са по 30 часова (5 дана по 6 часова)
укупно 120 часова.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:



праћење остварености исхода
тестове знања
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Назив предмета:

ИСХРАНА

Годишњи фонд часова:

68

Разред:

први

Циљеви предмета:

-

тестове практичних вештина

Стицање знања о хранљивим материјама и енергетској вредности животних намирница;
Стицање знања о принципима правилне исхране и потребама у исхрани;
Оспособљавање ученика да утврди састав оброка којима се задовољавају енергетске потребе људи;
Стицање знања о болестима које изазива неправилна исхрана.
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ИСХОДИ
ТЕМА

ЦИЉ


Стицање знања
о хранљивим
материјама и
енергетској
вредности
животних
намирница

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:





Хранљиве материје







разликује појмове хране и исхране и њихове
улоге;
објасни улогу појединих хранљивих
материја у организму;
разликује намирнице по пореклу;
наведе хемијски састав и значај појединих
намирница биљног порекла у исхрани,
наведе хемијски састав и значај појединих
намирница животињског порекла у исхрани;
наведе предности употребе органских
производа у људској исхрани;
разликује појмове органске и
конвенционалне хране,
наведе ризике употребе генетски
модификоване хране;
израчуна енергетску вредност појединих
намирница.

НАЧИН

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА












Храна;
Исхрана;
Подела и врсте
хранљивих материја и
њихови извори;
Подела и врста
намирница биљног
порекла;
Подела и врста
намирница животињског
порекла;
Органска храна;
Генетски модификована
храна;
Енергетска вредност
намирница и енергетске
потребе.

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати
са циљевима и исходима наставе,
односно учења, планом рада и
начинима оцењивања

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:


теоријска настава

Место реализације наставе


Теоријска настава - у учионици

Препоруке за реализацију
наставе


приказати израчунавање
енергетске вредности
појединих намирница и оброка;

510

Правилна исхрана



Стицање знања
о принципима
правилне
исхране и
потребама у
исхрани







наведе принципе правилне исхране;
наброје узроке неправилне исхране;
објасне последице неправилне исхране;
израчуна индекс ухрањености (БМИ);
састави дневни оброк.








Принципи правилне
исхране;
Потребе у људској
исхрани;
Пирамида исхране;
Болести изазване
неправилном исхраном;
Индекс ухрањености
(БМИ);
Састављање дневног
оброка;









вежбати са ученицима
израчунавање енергетске
вредности намирница и оброка;
користити нутриционистичке
табеле;
израдити са ученицима постере
група намирница;
приказати примере јеловника
који задовољавају принципе
правилне исхране;
приказати болести неправилне
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Кварење намирница и конзервисање



Стицање
основних знања
о кварењу
намирница и
методама
конзервисања








наброје најчешће узроке квара намирница;
објасне услове под којима настаје кварење
намирница;
наведе начине смањења ризик кварења
намирница;
наведе начине очувања (намирница);
опише методе конзервисања намирница;
наведе могуће узрочнике и начине тровања
храном.











Микроорганизми у храни
- корисна и штетна
дејства;
Најчешћи узроци квара
намирница;
Начини очувања
намирница од
проиводње до потрошње;
Методе конзервисања;
Органолептичка својства
намирница, провера
декларације;
Биолошки, хемијски и
радиолошки узрочници
тровања храном.



исхране (видео записи);
сугерисати ученицима да
прикупе податке о различитим
намирницама користећи
Интернет и друге изворе

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:



праћење остварености исхода
тестове знања

Оквирни број часова по темама




Хранљиве материје (25 часа)
Правилна исхрана (25 часова)
Кварење намирница и
конзервисање(18)
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Професионална пракса
Ред.б
р.

НАЗИВ МОДУЛА

Трајање модула (часови)

1.

Фондови и сосови

12

2.

Једноставне и сложене салате

6

3.

Прилози и варива

12

4.

Бистре и густе супе, чорбе

12

5.

Топла предјела

12

6.

Готова јела

24

7.

Национална јела

9

8.

Печења

3

Назив модула:

Фондови и сосови

Трајање модула:

12 часова
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ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА



Оспособљавање
ученика за припрему,
примену и издавање
фондова и сосева .

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА

Фондови и сосеви топле кухиње












дефинише фондова- сосове;
наведе врсте фондовасосова;
разликује нормативе за
фондове- сосове;
описује начине припреме
намирница за фондовесосове;
наведе примену фондова у
куварству;
наведе примену фондовасосова;
комбинује технике термичке
обраде;
припреми фондове- сосове;
одржава јела до сервирања;
сервира фондове-сосове
комбинује сосове са јелима.

Индивидуална припрема:
 радног простора;
 потребних намирница;
 потребног инвентара и алата;
 основних сосова:
- еспањол,



Професионална пракса се реализује по завршетку
настве у трајању од 30 часова, и то: 5 дана по 6 часова
до 15. августа.



Оцењивање:
Вредновање остварености исхода се врши кроз:

- пилећи и телећи велуте,
- бешамел,
- холандез,
- бернез.


од њих изведених сосова
топле кухиње:
- Мадера, Порто, Ловачки сос;





праћење остварености исхода;
тестове практичних вештина;
дневник практичне наставе који сваки ученик
води за време професионалне праксе.

- Пилећи и телећи велуте сос и
Сипрем сос;
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- Крем сос, Морнеј и Субиз сос;
- Муслин и Микадо сос;
- Шорон сос



примена истих;
правилно чување до примене
и сервирања.
Основни сосеви и од њих
изведени сосеви хладне кухиње

Индивидуална припрема:
 радног простора;
 потребних намирница;
 потребног инвентара и алата;
 фондова
- мајонез
- винегрет
- аспик


од њих изведених сосова
хладне кухиње
- Рам сос, Тартар сос, Зелени сос,
ајоли сос;
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- Бечки и Француски винегрет;
Равигот сос.
- Светли и тамни шофроа



примена истих;
правилно чување до примене
и сервирања.
 У току практичног рада:
- одржавање личне и радне
хигијене;
- примена хигијенских
стандарда;
- примена правила заштите на
раду;
- примена HACCP принципа у
току рада;
- коришћење стручних израза.
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Назив модула:

Салате

Трајање модула:

6 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

ЦИЉЕВИ МОДУЛА



ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:

Оспособљавање

ученика за припрему и 
издавање салата.







дефинише салате;
наведе врсте салата;
наведе врсте поврћа за
припрему салата;
познаје нормативе за
салате;
припреми намирнице за
салате;
термички обрађује
намирницe за салате;
припреми салате;
сервира салате;

Салате :

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА



Индивидуална припрема:




Професионална пракса се реализује по завршетку
настве у трајању од 30 часова, и то: 5 дана по 6 часова
до 15. августа.

радног простора;
потребних намирница;
потребног инвентара и алата;
припрема салата:
- Једноставне салате од
свежег поврћа: зелене салате,

свеж купус, парадајз ,

Оцењивање:
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краставац , шаргарепа,
мимоза, башта и витаминска
салата;

декорише салате.

- Једноставне салате од
печеног поврћа: печене
паприке са белим луком,
ајвар;

Вредновање остварености исхода се врши кроз:




праћење остварености исхода;
тестове практичних вештина;
дневник практичне наставе који сваки ученик
води за време професионалне праксе.

- Једноставне салате од
куваног поврћа: кромпир,
цвекла и пасуљ салата;
- Сложене - мешане салате:
српска, српска са сиром и
грчка салата;
- Салате од киселог поврћа:
кисели купус и кисели
краставац салата.




правилно чување салата до
примене и сервирања;
сервирање салата.
У току практичног рада:
- одржавање личне и
радне хигијене;
- примена хигијенских
стандарда;
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-

Назив модула:

Прилози и варива

Трајање модула:

12 часова

примена правила заштите
на раду;
примена HACCP принципа
у току рада;
коришћење стручних
израза.

ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА



ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:

Оспособљавање

ученика за припрему и 
издавање прилога и
варива.


дефинише прилоге и варива
разликује врсте прилога и
варива;
разликује нормативе за
варива и прилоге;
 опише начин припремања
намирница за варива и
прилоге;
 термички обрађује поврће;
 припрема варива и прилоге;
 сервира вариво и прилоге;
 декорише варива и
прилоге.

Прилози и варива :
Индивидуална припрема:




ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА



Професионална пракса се реализује по завршетку
настве у трајању од 30 часова, и то: 5 дана по 6 часова
до 15 августа.

радног простора;
потребних намирница;
потребног инвентара и алата.
припрема прилога и варива:
-Кувано варива и прилози:

Кувани (слани) кромпир, кувана
шаргарепа на путеру, кувани
грашак на путеру, кувани
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карфиол на путеру, кувани
кукуруз на путеру, кувани
броколи на путеру.
-Обликовани прилози
Цветoви и куглице од кромпира и
шаргарепе.



Оцењивање:
Вредновање остварености исхода се врши кроз:




праћење остварености исхода;
тестове практичних вештина;
дневник практичне наставе који сваки ученик
води за време професионалне праксе;

-Повезана варива и прилози
Боранија на српски начин, спанаћ
и шаргарепа као крем, фино
вариво.
-Динстана варива и прилози
Динстани пиринач, купус на
бечки начин, подварак.
-Печена варива и прилози
Кромпир на пекарски начин,
пасуљ пребранац.
-Пржена варива и прилози
Пом-фрит, пом-чипс, пом-пај,
пом-шато, пом-дипломат.
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-Прилози за дивљач
Париске, чешке и тиролске
кнедле, печене и куване
јабуке са брусницама.
- правилно чување прилога и
варива до примене и сервирања
- сервирање прилога и варива.
У току практичног рада
- одржавање личне и радне
хигијене;
- примена хигијенских стандарда;
- примена правила заштите на
раду;
- примена HACCP принципа у току
рада;
- коришћење стручних израза.
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В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Назив предмета:

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Годишњи фонд часова:

34

Разред:

Први

Циљеви предмета:

1. Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање ставова који су претпоставка за успешан,
одговоран и ангажован живот у демократском друштву;
2. Оснаживање ученика за поштовање, одбрану и афирмацију вредности демократског друштва;
3. Јачање друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика дискриминације и
насиља.
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ИСХОДИ
ТЕМА

ЦИЉ

По завршетку теме ученик ће бити у стању
да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ

НАЧИН

ПО ТЕМАМА

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
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 Анализира своје особине и да их
представи другима




 Препозна, анализира сличности и
разлике унутар групе





Подстицање ученика на
међусобно упознавање

Подстицање ученика да
сагледају међусобне сличности
и разлике и уваже их

Развој негативног става према
било ком облику
дискриминације



Прихвати друге ученике и уважи
њихову различитост

Лични идентитет
Откривање и уважавање
разлика
Групна припадност
Стреотипи и предрасуде
Толеранција и
дискриминација

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
 теоријска настава

 Препозна предрасуде, стереотипе,
дискриминацију, нетолеранцију по
различитим основама

Подела одељења на групе

ЈА, МИ И ДРУГИ

 Одељење се не дели на групе
 Сагледа могуће последице
нетолеранције, дискриминације,
стереотипа, предрасуда и начине

Место реализације наставе
Настава се реализује у учионици
Препоруке за реализацију наставе
 Активности на првим часовима
треба тако организовати да се
обезбеди међусобно упознавање
ученика, упознавање ученика са
циљевима
и
наставним
садржајима предмета, али и тако
да наставник добије почетни увид
у то са каквим знањима,
ставовима и вештинама из
области грађанског васпитања
група располаже с обзиром да
нису сви ученици у основној

524

КОМУНИКАЦИЈА У ГРУПИ



Оспособљавање ученика за
комуникацију у групи



Искаже,образложи и брани мишљење
аргументима



Активно слуша



Дебатује и дискутује на неугрожавајући
начин, уважавајући мишљење других

 Објасни разлику између дијалога и
дебате
 Објасни разлоге и начине настанка
гласина у свакодневној комуникацији и
објасни последице које изазивају
гласине








Самопоуздано реаговање
Гласине
Неслушање,активно
слушање
Неоптужујуће поруке
Изражавање мишљења
Вођење дебате и дијалога

 Реализација програма треба да се
одвија у складу са принципима
активне,
проблемске
и
истраживачке наставе са сталним
рефлексијама на одговарајуће
појаве из друштвеног контекста
прошлости и садашњости.
 Квалитет наставе се обезбеђује
усаглашавањем
садржаја
са
одговарајућим
методичким
активностима
и
сталном
разменом информација унутар
групе.
 Добар
индикатор
успешне
наставе је способност ученика да
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Оспособљавање ученика за
рад у групи/тиму и
међусобну сарадњу

 Ради у групи/тиму
 Препозна предности групног/тимског рада
 Учествује у доношењу групних одлука

ОДНОСИ У ГРУПИ/ ЗАЈЕДНИЦИ

 Разликује могуће облике учешћа младих
у друштвеном животу
 Објасни потребу и важност
партиципације младих у друштвеном
животу
 Објасни степене и облике учешћа
младих у друштвеном животу







Сарадња
Групни рад
Групно одлучивање
Учешће младих:
"Лествица партиципације"
Радити заједно





 Објасни разлоге,ток и последице сукоба



 Објасни ефекте конфликта на ток
комуникације



Подстицање ученика да
сукобе решавају на
конструктиван начин и
избегавју сукобе

 Уочи факторе који одређују понашање у
ситуацијама конфликта
 Анализира сукоб из различитих улова,
(препознаје потребе и страхове актера
сукоба) и налаи конструктивна решења
прихватљива за обе стране у сукобу.
 Образложи предности конструктивног
начине решавања сукоба
 Објасни значај посредовања у сукобу








Динамика и исходи сукоба
Стилови поступања у
конфликтима
Сагледавање проблема из
различитих углова
Налажење решења
Постизање договора
Извини



адекватно примењују стечена
знања и вештине и да у пракси
изражавају ставове и вредности
демократског друштва.
Наставник треба да пружи
неопходну помоћ и подршку
ученицима
у
припреми
и
реализацији активности, а заједно
са групом да обезбеди повратну
информацију о њеној успешности.
У реализацији овог програма
наставник
је
извор знања,
организатор и водитељ ученичких
активности и особа која даје
повратну информацију.
Повратна информација је од
великог значаја не само за процес
стицања сазнања, већ и за
подстицање
самопоуздања,
учешћа у раду групе и мотивације
за предмет
За успешно реализовање наставе
број ученика у групи не би требала
да буде већа од 25 ученика.
Оптималан број ученика је 15-20
ученика

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
9. праћење остварености исхода
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Оспособљавање ученика
да препознају примере
насиље у својој средини и
преузму одговорност за
сопствено понашање у
таквој ситуацији



Препозна и објасни врсте насиља



Идентификује и анализира узроке насиља
у својој средини, међу вршњацима, школи



Идентификује и анализира могуће начине
реаговања појединца у ситуацијама
вршњачког насиља , из позиције жртве и
посматрача



Прихвати одговорност за сопствено
понашање







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

Оквирни број часова по темама
 Ја, ми и други (7 часова)
 Комуникација у групи ( 9 часова)
 Односи у групи/заједници (18
часова)

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА
1. Група аутора
,,Водич за наставнике ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ за 1. разред средње школе'' Министарство просвете и спорта, Република Србија, Београд, 2002.

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
1. Српски језик и књижевност
2. Историја
3. Социологија са правом грађана
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Предмет: Верска настава
Разред: I
Годишњи фонд часова: 34
Недељни фонд часова: 1
Модул/област
Увод
Света Тројица један Бог
(Бог као биће заједнице слободе, љубави)
Онтолошке последице вере у
Свету Тројицу као једног Бога
Стварање света ни из чега
(узрок постојања света јесте
Бог као личност, Божија слобода)
Својства створене природе
Стварање човека
„по икони и подобију Божијем“
(антрополошке последице вере
у Бога који је Света Тројица)
Првородни грех
Проблем смрти
(виђење овог проблема из перспекти-ве природе
и перспективе личности)

Т
1

Годишњи фонд часова
В
ПН
НуБ

4
13

6
2

4
3

2
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6.2. Образовни профил кувар – други разред

А: ОБАВЕЗНИ ОПШЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

КУВАР
Српски језик и књижевност
други
64
2
Читанка са књижевнотеоријским појмовима
за 2. разред

Фонд/тип часа
Бр.

1.

Тема/модул/област

 Барок , класицизам,
просветитељство

Циљеви

1. Упознавање са европским
културним, духовним и мисаоним

Редни
број
области

број
часова у
области

1.

10

вежбе

обрада

остали
типови
часова

практ.
практ.
наст.
наст.
у блоку
-

-
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2

 Романтизам

3

 Реализам

4

 Морфологија

5

 Правопис

6

 Култура изражавања

тенденцијама 17. и 18. века и
њиховим утицајима на српску
књижевност
2. Упознавање са поетиком
романтизма, представницима и
делима европске и српске
књижевности
3. Упознавање са поетиком
реализма, представницима и делима
европске и српске књижевности
4. Систематизовање знања о врстама
речи и њиховим облицима
5. Оспособљавање ученика да пишу
у складу са правописном нормом
6. Оспособљавање ученика да
теоријска знања из граматике и
правописа примењује у усменом и
писаном изражавању у складу са
језичком нормом, користе различите
облике казивања и функционалне
стилове

Исходи

2

14

3

14

4

10

5

6

6

10

Облик рада

Методе рада
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ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:

- фронтални
- индивидуални
- групни

- монолошка
- дијалошка
- рад на тексту
- писани радови
- илустративна

1. наведе особености барока, класицизма и просветитељства и
њихове представнике у књижевности
- објасне значај Венцловића и Орфелина за развој језика и
књижевности код Срба
- препозна одлике просветитељства на обрађеним делима
- објасни значај Доситејевог рада за српску културу и књижевност
2. наведе представнике романтизма и њихова дела
- уочава и образлаже одлике романтизма
- изнесе свој суд о књижевним делима користећи стечена знања и
сопствена запажања
- препозна и усвоји вредности националне културе и разуме/поштује
културне вредности других народа
3. наведе представнике правца и њихова дела
- дефинише одлике реализма и објасни их на обрађеним књижевним
делима
- тумачи уметнички свет и стваралачке поступке у структури обрађених
дела
- процењује друштвене појаве и проблеме које покреће књижевно дело
развије критички став и мишљење при процени поступака и понашања
јунака у обрађеним делима
4. одреди врсту речи и граматичке категорије
- употреби у усменом и писаном изражавању облике речи у складу са
језичком нормом
5. примени правила одвојеног и састављеног писања речи у складу са
језичком нормом
6. изражава размишљања и критички став према проблемима и појавама
у књижевним текстовима и свакодневном животу
- препозна одлике стручно-научног стила
примени одлике новинарског стила
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Наставна средства
- текстови
- слике
- табла и креда
- мултимедијални
садржаји

Корелација са другим предметом
- ликовна култура
- музичка култура
- историја
- географија
- информатика
- грађанско васпитање
- верска настава

Праћење и оцењивање
- праћење остварености
исхода
- оцењивање активности
ученика
- оцењивање домаћих радова
- писмени задаци
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ГОВОР
Оспособљавање
ученика за
кратко
монолошко
излагање и за
учешће у
дијалогу на
страном језику

ПИСАЊЕ



описује ситуације,
прича о дога ђајима и
аргументује ставове
користећи једноставне
изразе и реченице

води једноставне
разговоре ( телефонира),
даје информације и
упутства, уговара
термине

реагује учтиво на
питања , захтеве, позиве,
извињења саговорника


саставља краћи
текст (мејл, писмо)
у одређене личне и
пословне сврхе
(обавештење,
уговарање,
померање
термина)
 пише краћи текст
о фирми,
пословању и
персоналу

пише извештај на
основу белешки

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА
1. Члан
- Обновити употребу одређеног и
неодређеног члана
- Нулти члан уз градивне и апстрактне
именице
2.

Именице

- Множина именица – обновити
- Изражавање припадања и својине –
саксонски генитив
- Бројиве и небројиве именице
3.

Заменички облици

а) Заменице
- Личне заменице у функцији субјекта и
објекта
- Показне заменице
- Односне заменице
б) детерминатори
- Показни детерминаотри
- Неодређени детерминатори
- Присвојни детерминатори
4. Придеви
- Обновити компарацију придева
- too/not…enough/not as…(as)/…than
5. Бројеви
- Обновити просте и редне бројеве

6. Кванитификатори
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Назив предмета:

МАТЕМАТИКА

Годишњи фонд часова:

62 - 64 часа

Разред:

Други

Циљеви предмета:

1.
2.
3.
4.
5.

Развијање логичког и апстрактног мишљења
Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика
Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа
Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских објеката и њихови узајамни односи и трансформације
Разумевање функционалних зависности, њихово представљање и примена
ИСХОДИ

ТЕМА

ЦИЉЕВИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да :

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО
ТЕМАМА

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
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Степеновање и кореновање

Тригонометрија

 Стицање почетних
знања из
тригонометрије
правоуглог троугла

 Стицање основних
знања и вештина
степеновања и
кореновања

 зна шта је синус, косинус, тангенс и котангенс
оштрог угла у правоуглом троуглу, уме да их
израчунава када су дате странице и обрнуто
 конструише оштар угао ако је позната једна
његова тригонометријска функција
 зна основне тригонометријске идентичности
и примењује их у одређивању вредности
тригонометријских функција на основу
познавања само једне
 зна вредности тригонометријских функција
карактеристичних углова (од 00, 300 , 450 , 600 и
900 ), уме да помоћу калкулатора израчуна
вредности за остале оштре углове и обрнуто
 елементе тригонометрије правоуглог троугла
користити у решавању практичних проблема
 наведе особине операција степеновања са
целим експонентом и уме да их примењује у
трансформацијама једноставнијих израза
 наведе особине операција кореновања и
примењује их у трансформацијама једноставних
израза
 наведе особине операција степеновања са
рационалним изложиоцем и примењује их у
трансформацијама једноставнијих израза
 рационалише именилац разломка у
једноставним случајевима

 Тригонометрија правоуглог
троугла
 Вредности тригонометријских
функција за углове од 00, 300,
450, 600, 900
 Основне тригонометријске
идентичности
 Решавање правоуглог троугла

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз
следеће облике наставе:
 теоријска настава (62 - 64
часа)








Појам степена
Операције са степенима
Степен са целим изложиоцем
Појам корена
Операције са коренима
Степен са рационалним
изложиоцем
 Рационалисање имениоца
разломка

Место реализације наставе
 Настава се реализује у
учионици или кабинету за
математику
Препоруке за реализацију
наставе


Тригонометрија:
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Квадратне једначине

 Стицање основних
знања и вештина
потребних за
решавање квадратних
једначина, скицирање
и анализу графика
квадратних функција

 решава непотпуне квадратне једначине у скупу R
 наведе пример квадратне једначине која нема
решења у скупу R и шта је имагинарна јединица
 објасни појам комплексних бројева и уме да
врши операције са њима
 наведе образац за решавање квадратне
једначине и уме да га примени
 одреди природу решења квадратне једначине
 растави квадратни трином
 скицира и анализира график квадратне функције

 Квадратна једначина
 Појам комплексног броја и
операције са њима
 Образац
за
решавање
квадратне једначине
 Природа решења квадратне
једначине
 Растављање
квадратног
тринома на линеарне чиниоце
 Квадратна функција и њен
график

Оспособити ученика да
помоћу калкулатора одреди
вредност тригонометријских
функција оштрог угла.
Поновити правила
заокруживања бројева и
примењивати их


Степеновање и
кореновање: Нагласити и
даље важење особина
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 Стицање основних
 опише Декартов координатни систем и како се у
знања и вештина из
њему представља тачка
аналитичке геометрије  одреди растојање између две дате тачке у
тачке и праве
координатном систему
 одреди координате средишта дате дужи
 израчуна површину троугла ако су дате
координате његових темена
 разликује имплицитни и експлицитни облик
једначине праве
 одреди једначину праве кроз једну тачку
 одреди једначину праве кроз две тачке






Растојање између две тачке
Средиште дужи
Површина троугла
Имплицитни и експлицитни
облик једначине праве
 Једначина праве кроз једну
тачку
 Једначина праве кроз две тачке



Аналитичка геометрија



степеновања при
проширивању скупа из кога
је изложилац. Оспособити
ученика да помоћу
калкулатора одреди
вредности корена и степена
целих бројева. Поновити
правила заокруживања
бројева и примењивати их.
Изграђивати
систематичност, прецизност,
уредност и истрајност у раду
Квадратне једначине:
Истаћи повезаност између
аналитичког и графичког
приказа квадратне функције
Аналитичка геометрија:
Истаћи повезаност
графичког и аналитичког
приступа у аналитичкој
геометрији. Развијати
систематичност, уредност и
прецизност

Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
1. праћење остварености
исхода
2. тестове знања
3. тестове практичних вештина
Оквирни број часова по темама
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Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ
ПРЕДМЕТИ

Разред: други
Годишњи фонд часова: 384 + 192 + 90 ( вежбе + практична настава + блок)

Назив предмета:
Куварство
Назив модула:

Бистре и густе супе, чорбе

Трајање модула:

138 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

ЦИЉЕВИ МОДУЛА





Оспособљавање
ученика за
припрему,
примену и
издавање
бистрих и густих
супа и чорби;
Оспособљавање
ученика за
израду
основних
калкулација

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:








дефинише бистре и густе супе,
чорбе;
наведе врсте бистрих и густих супа,
чорби;
разликује нормативе и за бистре и
густе супе, чорбе;
израђује основне калкулације за
бистре и густе супе, чорбе и
њихове додатке;
описује начине припреме
намирница за бистре и густе супе,
чорбе;
припрема бистре и густе супе,
чорбе;

Бистре супе: појам, припрема и
примена у куварству:
супа од говеђег меса;
супа од кокошијег меса;
Додаци за супе од:



теста: резанци, флекице,
тарана;
 од ливеног теста: целестино и
фридато;
 гриза: кнедле од гриза и
кнедле од џигерице;
 поврћа: жилијен;
Појачане супе:


ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА

На почетку програма ученике упознати са циљем/циљевима
и исходима, планом и начинима оцењивања.
 Облици наставе
Програм се реализује кроз следеће облике наставе:
 вежбе 84 часова
 практична настава 42 часа
 настава у блоку 12 часова

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе по 12 ученика приликом
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разликује додатке за бистре и
густе супе;
припрема додатке за бистре и
густе супе, чорбе
одржава јела до сервирања;
сервира припремљена јела;
декорише припремљена јела;

––––––––––––––––––––––––––––––

ИСХОДИ ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ И
НАСТАВУ У БЛОКУ:

консомеи: појам, припрема и
примена у куварству;
 консоме од говеђег меса;
 консоме од кокошијег меса;

додаци за консомее:
 печени: профитероле, бисквит
са шунком и крутон;
 комбиновани: колберт.
Густе супе














припрема бистре и густе супе,
чорбе;
припрема додатке за бистре и
густе супе, чорбе
одржава јела до сервирања;
сервира припремљена јела;
декорише припремљена јела;

потажи: појам, подела,
припрема и примена у
куварству:
велутеи: од пилећег меса,
целера и артичока;
пасирани потажи: од
парадајза и од поврћа;
непасирани потажи од:
печурака и броколија.

Чорбе: појам, подела, припрема
и примена
рагу чорбе: од телећег меса,
пилећег меса и јагњећег меса;
Националне чорбе:




од телећег меса, пилећег меса
и јагњећег меса на српски
начин;

реализације:


вежби

Место реализације наставе
 вежбе се реализују у кабинету за куварство
 вежбе се реализују у два дана недељно, са фондом
часова: првог дана 6 и другог дана 6 часова;
 први дан у трајању од 6 часова може се реализовати и у
учионици
 настава у блоку се реализује у школској радионици или
угоститељском објекту

Препоруке за реализацију наставе




препоручују се посете стручним сајмовима и изложбама
вежбе се реализују у два дана недељно, са фондом
часова: првог дана 6 и другог дана 6 часова, један за
другим;
настава у блоку се реализује два пута годишње са по 30
часова (5 дана по 6 часова) укупно 60 часова.

Оцењивање
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Назив модула:

Топла предјела

Трајање модула:

186 часова

мађарска гулаш чорба;
Руски боршч;
Италијански минестрон.

Вредновање остварености исхода вршити кроз:




праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА





Оспособљавање
ученика за
припрему,
примену и
издавање топлих
предјела
Оспособљавање
ученика за израду
основних
калкулација

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:










Дефинише топла предјела;
разликује врсте топлих предјела;
разликује рецептуре за топла
предјела;
израђује основне калкулације за
топла предјела;
припрема намирница за топла
предјела;
припрема топла предјела;
чува до сервирања топла педјела;
сервира топла предјела;
декорише топла предјела.

––––––––––––––––––––––––––––––

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА

Топла предјела: појам, подела
и карактеристике;

На почетку програма ученике упознати са циљем/циљевима
и исходима, планом и начинима оцењивања.

Топла предјела од јаја:

 Облици наставе
Програм се реализује кроз следеће облике наставе:

Омлет натур, омлет са
сувомеснатим и млечним
производима;
 Кајгана натур и на српски
начин;
 Специјалитети од јаја;
 Поширана јаја са путером, на
кладовски и ловачки начин.
Топла предјела од теста:


 вежбе 108 часова
 практична настава 54 часа
 настава у блоку 24 часа
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе по 12 ученика приликом
реализације:


вежби
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ИСХОДИ ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ И
НАСТАВУ У БЛОКУ:






припрема намирница за топла
предјела;
припрема топла предјела;
чува до сервирања топла педјела;
сервира топла предјела;
декорише топла предјела.








српска гибаница;
пита зељаница;
савијаче;
њоке;
равиоли;
канелони са спанаћем и
шунком.
 Шпагете:
 наполитен, миланез,
болоњез, карбонаре.
Топла предјела од палачинки:


поховане палачинке са
шунком и печуркама;
 гратиниране палачинке
са сиром.
Топла предјела од пиринча:
 рижото од печурака;
 црни рижото;
 рижото од плодова мора.
Топла предјела са сиром:
 крофне са сиром;
 поховани качкаваљ.
Топла предјела од печурака
 печурке на жару;
 печурке „орли”.
Шпагете:




практичне наставе
наставе у блоку

Место реализације наставе
 вежбе се реализују у кабинету за куварство
 вежбе се реализују у два дана недељно, са фондом
часова: првог дана 6 и другог дана 6 часова;
 први дан у трајању од 6 часова може се реализовати и у
учионици
 настава у блоку се реализује у школској радионици или
угоститељском објекту

Препоруке за реализацију наставе




препоручују се посете стручним сајмовима и изложбама
вежбе се реализују у два дана недељно, са фондом
часова: првог дана 6 и другог дана 6 часова, један за
другим;
настава у блоку се реализује три пута годишње са по 30
часова (5 дана по 6 часова) укупно 90 часова.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:



праћење остварености исхода
тестове знања
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 наполитен;
 миланез;
 болоњез;
 карбонаре.
Брускете



тестове практичних вештина

 сицилијен,
 карли бред
Крокети од:
 кромпира;
 пиринча;
 шунке;
 печурака.
Суфлеи/ пудинзи са
 сиром;
 печуракама;
 спанаћем.
Топла предјела од рибе:



Назив модула:

Готова јела

Трајање модула:

288 часова

Риба „орли”;
лигње порвенсал;
поховане лигње.
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ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА
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Оспособљавање
ученика за
припрему,
примену и
издавање готових
јела;
Оспособљавање
ученика за израду
основних
калкулација.












дефинише готова јела;
групише готова јела;
познаје норматив и израђује
основне калкулације за готова јела;
припрема намирнице за готова
јела;
примени видове термичке обраде
намирница;
користи фондове у припреми јела;
припрема готова јела;
одржава припремљено готово јело
до сервирања;
сервира готова јела;
декорише готова јела.

––––––––––––––––––––––––––––––

ИСХОДИ ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ И
НАСТАВУ У БЛОКУ:








припрема намирнице за готова
јела;
примени видове термичке обраде
намирница;
користи фондове у припреми јела;
припрема готова јела;
одржава припремљено готово јело
до сервирања;
сервира готова јела;
декорише готова јела.

На почетку програма ученике упознати са циљем/циљевима
Готова
јела
појам,
и исходима, планом и начинима оцењивања.
дефиниција, подела, припрема
и примена:
Кувана меса: кувана говедина,
кувана телетина, кувана
јагњетина у млеку, пилеће
месо у супи;
 Гулаш: говеђи гулаш и бакрач
гулаш;
 Паприкаш: од телећег, од
свињског, од пилећег и од
јагњећег меса;
 Шпикована меса: шпикована
говедина у пикант сосу.
Јела од поврћа и меса:










Сладак купус са свињским
месом и са јагњећим месом;
Чорбаст пасуљ са сувим
месом;
Ђувеч: ђувеч са свињским
месом;
Ризото: ризото са телећим
месом и са пилећим месом;
Пилав: пилав са телећим
месом, са јагњећим месом, са
пилећим месом;
Ајмокац (фрикасе): од телећег
меса, од пилећег меса, од

Облици наставе
Програм се реализује кроз следеће облике наставе:
 вежбе 168 часова
 практична настава 84 часа
 настава у блоку 36 часова
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе по 12 ученика приликом
реализације:




вежби
практичне наставе
наставе у блоку

Место реализације наставе
 вежбе се реализују у кабинету за куварство
 вежбе се реализују у два дана недељно, са фондом
часова: првог дана 6 и другог дана 6 часова;
 први дан у трајању од 6 часова може се реализовати и у
учионици
 практична настава реализује се у школској радионици
или угоститељском објекту
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јагњећег меса, ајмокац
дибари; од телећег меса, од
пилећег меса, од јагњећег
меса;
 Соте: од телећег меса са
печуркама.
Јела од млевеног меса –
фаширане месне масе:
припрема месне масе;
фаширана шницла;
 ролат –Штефани;
 ћуфте у сосу од парадајза;
 Сарма: од слатког и од
киселог купуса, од зеља;
 Пуњено поврће: пуњене
паприке у парадајз сосу,
пуњене тиквице у мирођија
сосу;
 Мусаке: од кромпира, од
тиквица.
Јела од рибљег меса:



 настава у блоку се реализује у школској радионици или
угоститељском објекту

Препоруке за реализацију наставе




препоручују се посете стручним сајмовима и изложбама
вежбе се реализују у два дана недељно, са фондом
часова: првог дана 6 и другог дана 6 часова, један за
другим;
настава у блоку се реализује три пута годишње са по 30
часова (5 дана по 6 часова) укупно 90 часова.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:




праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

поширана риба, паприкаш од
шарана, пијани шаран, смуђ
на смедеревски начин.
Јела од дивљачи:




срнећи рагу са печуркама,
леђа од срне (зеца) у марсала
сосу, шпикован срнећи бут у
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вилд сосу, фазан на ловачки
начин.
Од изнутрица:


Назив модула:

шкембићи у сафту, трипе
италијен, рестована џигерица,
јагњећа сарма у марамици.

Национална јела
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Трајање модула:

42 часа
ИСХОДИ МОДУЛА

ЦИЉЕВИ МОДУЛА





Оспособљавање
ученика за
припрему,
примену и
издавање
националних
јела;
Оспособљавање
ученика за
израду
основних
калкулација

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:









дефинише национална јела;
разликује норматив за одређена
национална јела;
припрема намирнице и израђује
основне калкулације за национална
јела;
припрема национална јела;
одржава припремљено јело до
сервирања;
сервира национална јела;
декорише национална јела.

––––––––––––––––––––––––––––––

ИСХОДИ ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ И
НАСТАВУ У БЛОКУ:




припрема намирнице за национална
јела;
припрема национална јела;
одржава припремљено јело до



ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА

На почетку програма ученике упознати са циљем/циљевима и
исходима, планом и начинима оцењивања.

Национална јела појам,
карактеристике, припремање
 Облици наставе
и примена
Програм се реализује кроз следеће облике наставе:
- свадбарски купус;
- пуњени патлиџан - имам
Бајалди;
- ћуфте на грчки начин;
- розбратна на српски начин;
- јагњећа капама.

 вежбе 24 часа
 практична настава 12 часова
 настава у блоку 6 часова
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе по 12 ученика приликом
реализације:
 вежби
 практичне наставе
 наставе у блоку
Место реализације наставе
 вежбе се реализују у кабинету за куварство
 вежбе се реализују у два дана недељно, са фондом
часова: првог дана 6 и другог дана 6 часова;
 први дан у трајању од 6 часова може се реализовати и у
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сервирања;
сервира национална јела;
декорише национална јела.

учионици
 практична настава реализује се у школској радионици или
угоститељском објекту
 настава у блоку се реализује у школској радионици или
угоститељском објекту
Препоруке за реализацију наставе



препоручују се посете стручним сајмовима и изложбама
вежбе се реализују у два дана недељно, са фондом
часова: првог дана 6 и другог дана 6 часова, један за
другим;
 настава у блоку се реализује три пута годишње са по 30
часова (5 дана по 6 часова) укупно 90 часова.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:



Назив модула:

Печења

Трајање модула:

24 часа

праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина
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ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА
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Оспособљавање
ученика за припрему
и издавање печења
Оспособљавање
ученика за израду
основних калкулација







разликује нормативе и израђује
основне калкулације за печења;
припрема намирнице за печења;
опише начин припреме печења;
припрема сафт за печење;
сервира печења;
декорише печења.

––––––––––––––––––––––––––––––

ИСХОДИ ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ
И НАСТАВУ У БЛОКУ:






припрема намирнице за печења;
опише начин припреме печења;
припрема сафт за печење;
сервира печења;
декорише печења

Печења
-

свињско;
телеће;
пилеће;
прасеће;

-

роловане пуњене телеће груди.

На почетку програма ученике упознати са
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Програм се реализује кроз следеће облике наставе:
 кабинетске вежбе 12 часова
 практична настава 6 часова
 настава у блоку 6 часова
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе по 12 ученика приликом
реализације:
 вежби
 практичне наставе
 наставе у блоку
Место реализације наставе
 вежбе се реализују у кабинету за куваарство
 вежбе се реализују у два дана недељно, са фондом
часова: првог дана 6 и другог дана 6 часова;
 први дан у трајању од 6 часова може се реализовати и
у учионици
 практична настава се реализује у школској радионици
или у угоститељском објекту
 настава у блоку се реализује у школској радионици
или угоститељском објекту
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Препоруке за реализацију наставе


препоручују се посете стручним сајмовима и
изложбама
 вежбе се реализују у два дана недељно, са фондом
часова: првог дана 6 и другог дана 6 часова, један за
другим;
 настава у блоку се реализује три пута годишње са по 30
часова (5 дана по 6 часова) укупно 90 часова.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:




праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина
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4Назив

предмета:

Економика угоститељских и туристичких предузећа

Годишњи фонд часова:

32

Разред:

Други

Циљеви предмета

ТЕМА

4.
5.
6.

ЦИЉЕВИ

Упознавање организације и пословних активности предузећа;
Оспособљавање ученика за успешно и рационално решавање основних економских и организационих питања предузећа;
Стицање основе за разумевање појмова из економике предузећа као што су: средства предузећа, трошкови, развој итд;
НАЧИН
ИСХОДИ
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

Појам угоститељскотуристичког
предузећа

Појмовно
одређење
економике и
организације
предузећа

По завршетку теме ученик ће бити у стању да :
 Упознавање
ученика са
економиком и
организацијом
предузећа





дефинише економику као науку;
дефинише организацију као науку;
познаје циљеве изучавања економике и
организације предузећа.



 упознавање
ученика са
угоститељскотуристичким
предузећима



дефинише угоститељско и туристичко
предузеће и њихове задатке;
познаје карактеристике угоститељског и
туристичког предузећa;









Појам економике и
организације предузећа;
Значај економике и
организације у
данашњим условима
пословања.
Појам угоститељско и
туристичко предузеће;
Карактеристике
угоститељског и
туристичког предузећа;

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз
следеће облике наставе:
 теоријска настава 32 часа
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Извори средстава

 Упознавање
ученика са
изворима
средстава
угоститељског и
туристичког
предузећа




 Упознавање
ученика са
расходима
предузећа и
калкулацијом
цене производа и
услуга у туризму и
угоститељству



Расходи угоститељског и
туристичког предузећа



Средства
угоститељског и
туристичког
предузећа

 Упознавање
ученика са
пословним
средствима
угоститељског и
туристичког
предузећа




дефинише средства угоститељског и
туристичког предузећа;
познаје облике и амортизацију основних
средстава;
познаје облике обртних средства.

дефинише изворе средстава;
разликује сопствене и туђе изворе средстава.

 Појам средстава
угоститељско и
туристичко предузећа;
 Основна средства
предузећа;
 Обртна средства
предузећа.
 Појам извора средстава;
 Сопствени извори
средстава;
 Туђи извори средстава.

Место реализације наставе


Теоријска настава се реализује
у учионици, одговарајућем
кабинету или угоститељскотуристичком предузећу,
школској радионици

Препоруке за реализацију
наставе








дефинише утрошке, трошкове и расходе
предузећа;
Разликује појмове: утрошке, трошкове и
расходе предузећа;
Познаје врсте трошкова;
Познаје карактеристике трошкова;
израђује калкулацију;
Разликује врсте калкулација;
Познаје специфичности обрачуна трошкова и
утврђивање цена у туризму и угоститељству.








Појам расхода предузећа;  препоручују се посете
Појам утрошака;
стручним сајмовима и
Појам, подела и распоред
изложбама
трошкова;
Појам калкулације;
Врсте калкулације;
Специфичности обрачуна
Оцењивање
трошкова.
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
праћење остварености
исхода


553

Резултати рада
и расподела
Мерила успешности
пословања угоститељског и
туристичког предузећа

 Упознавање
ученика са
резултатима рада
и расподелом

 Упознавање
ученика са
мерилима
успешности
угоститељског и
туристичког
предузећа











Дефинише укупан приход;
Разликује приходе предузећа;
Утврђује резултате предузећа;
Познаје начин распоређивања резултата
предузећа (добитак, губитак).

Дефинишење мерила успешности;
Познаје продуктивност рада;
Познаје економичност рада;
Познаје рентабилност рада.

Назив предмета:

ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

Годишњи фонд часова:

32 ЧАСА

Разред:

други

Циљеви предмета





тестове знања
Појам укупног прихода;
Утврђивање резултата
предузећа;
 Распоређивање резултата
предузећа.
Оквирни број часова по темама







Појам мерила пословног
успеха;
Продуктивност ;
Људски капитал;
Економичност рада;
Рентабилност.

Појмовно одређење
економике и организације
предузећа ( 2 часа)
 Појам предузећа ( 5 часова)
 Средства предузећа (4 часа)
 Извори средстава ( 2 часа)
 Расходи предузећа (10
часова)
 Резултати рада и расподела (5
часова)
 Мерила успешности
пословања предузећа (4 часа)


4. Стицање знања о туристичко-географском простору и кретању у њему;
5. Стицање знања о туристичким вредностима Србије, њиховом простирању и атрактивности;
6. Разумевање међузависности туризма и географске средине.
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ИСХОДИ

ТЕМА

ЦИЉЕВИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да :

Географски и
туристички
положај Србије

Природне
туристичке
вредности
Србије

Антропогене
туристичке
вредности
Србије

Материјална
основа туризма

 Проширивање
знања о
географском и
туристичком
положају Србије.
 Проширивање
знања о
природним
туристичким
вредностима
Србије.
 Усвајање знања о
антропогеним
туристичким
вредностима
Србије.

 Стицање знања о
утицају
материјалне
основе на развој
туризма у Србији.

 Опише и покаже на карти положај Србије у
Европи;
 Објасни значај географског положаја за развој
туризма на примеру Србије.
 Класификује природне туристичке вредности
Србије према генези и функцији;
 Наведе и лоцира на карти природне туристичке
вредности Србије;
 Објасни разлоге атрактивности природних
туристичких вредности Србије.
 Подели антропогене туристичке вредности
Србије по
врстама;
 Издвоји специфичности најатрактивнијих
антропогених туристичких вредности Србије.

 Разликује факторе туристичког промета;
 Наведе врсте саобраћаја који се користи у
туризму;
 Одреди предности и недостатке сваке врсте
саобраћаја који се користи у туризму;

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
 Географски положај;
 Величина територије и
границе;
 Туристички и
функционални положај;
 Планине као туристичке
вредности;
 Термоминерални извори;
 Језера;
 Реке;
 Остале природне
вредности.
 Археолошке туристичке
вредности;
 Споменичке вредности;
 Уметничке вредности;
 Етносоцијалне
вредности;
 Амбијенталне целине и
туристичке
манифестације.
 Фактори туристичког
промета;
 Саобраћајнице и
саобраћајна средства;
 Смештајни и

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
 На почетку теме ученике треба
упознати са циљевима и
исходима наставе / учења,
планом рада и начинима
оцењивања
Облици наставе
Предмет се реализује кроз
следеће облике наставе:
теоријска настава (34 часа)

Подела одељења на групе
Одељење се не дели на групе

Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у
учионици
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Правци
туристичког
кретања у
Србији

 Усвајање знања о
правцима
туристичких
кретања у Србији.

Перспективе
развоја туризма
Србије

 Коришћење
стечених знања у
прогнозирању
перспектива
развоја туризма
Србије.

 Познаје обим и структуру смештајних и
угоститељских капацитета Србије.
 Наведе и покаже на карти најважније правце
кретања туриста у Србији.

 Састави карту природних и антропогених
вредности завичаја
 Наброји локалне ресурсе у средини у којој живи,
који јесу или би могли представљати туристичку
атракцију
 Наброји могуће правце развоја туризма Србије
 Припреми промоцију туристичког садржаја
изабраног по сопственом избору

угоститељски капацитети.
 Најважнији правци
туристичких кретања
иностраних и домаћих
туриста.
 Стратегија развоја
туризма у Србији;
 Савремени трендови у
туризму.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
10. праћење остварености исхода;
11. тестове знања;
12. тестове практичних вештина.

Оквирни број часова по темама
Географски и туристички положај
Србије - 5 часова,
Природне туристичке вредности
Србије - 10 часова
Антропогене туристичке
вредности Србије - 6 часова
Материјална основа туризма - 4
часа
Правци туристичког кретања у
Србији - 2 часа
Перспективе развоја туризма
Србије – 5 часова
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Назив модула:

Прилози и варива

Трајање модула:

12 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

ЦИЉЕВИ МОДУЛА



ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:

Оспособљавање

ученика за припрему и 
издавање прилога и
варива.


дефинише прилоге и варива
разликује врсте прилога и
варива;
разликује нормативе за
варива и прилоге;
 опише начин припремања
намирница за варива и
прилоге;
 термички обрађује поврће;
 припрема варива и прилоге;
 сервира вариво и прилоге;
 декорише варива и
прилоге.

Прилози и варива :

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА


Професионална пракса се реализује по завршетку
настве у трајању од 30 часова, и то: 5 дана по 6 часова
до 15 августа.



Оцењивање:
Вредновање остварености исхода се врши кроз:

Индивидуална припрема:




радног простора;
потребних намирница;
потребног инвентара и алата.
припрема прилога и варива:
-Кувано варива и прилози:

Кувани (слани) кромпир, кувана
шаргарепа на путеру, кувани
грашак на путеру, кувани
карфиол на путеру, кувани
кукуруз на путеру, кувани
броколи на путеру.
-Обликовани прилози
Цветoви и куглице од кромпира и





праћење остварености исхода;
тестове практичних вештина;
дневник практичне наставе који сваки ученик
води за време професионалне праксе;
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шаргарепе.
-Повезана варива и прилози
Боранија на српски начин, спанаћ
и шаргарепа као крем, фино
вариво.
-Динстана варива и прилози
Динстани пиринач, купус на
бечки начин, подварак.
-Печена варива и прилози
Кромпир на пекарски начин,
пасуљ пребранац.
-Пржена варива и прилози
Пом-фрит, пом-чипс, пом-пај,
пом-шато, пом-дипломат.
-Прилози за дивљач
Париске, чешке и тиролске
кнедле, печене и куване
јабуке са брусницама.
- правилно чување прилога и

558

варива до примене и сервирања
- сервирање прилога и варива.
У току практичног рада
- одржавање личне и радне
хигијене;
- примена хигијенских стандарда;
- примена правила заштите на
раду;
- примена HACCP принципа у току
рада;
- коришћење стручних израза.
Назив модула:

Бистре и густе супе, чорбе

Трајање модула:

12 часова
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ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА





Оспособљавањ
е ученика за
припрему,
примену и
издавање
бистрих и густих
супа и чорби.
Оспособљавањ
е ученика за
израду
основних
калкулација.

По завршетку модула ученик ће бити
у стању да:












дефинише бистре и густе супе,
чорбе;
наведе врсте бистрих и густих
супа, чорби;
разликује нормативе за бистре и
густе супе, чорбе;
описује начине припреме
намирница за бистре и густе
супе, чорбе;
припрема бистре и густе супе,
чорбе;
разликује додатке за бистре и
густе супе;
припрема додатке за бистре и
густе супе, чорбе
одржава јела до сервирања;
сервира припремљена јела;
декорише припремљена јела;

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Бистре супе: појам, припрема и
примена у куварству:

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА


Професионална пракса се реализује по завршетку настве у
трајању од 30 часова, и то: 5 дана по 6 часова.



Оцењивање:
Вредновање остварености исхода се врши кроз:

супа од говеђег меса;
супа од кокошијег меса.
Додаци за супе од:
теста: резанци, флекице, тарана
од ливеног теста: целестино и
фридато;





праћење остварености исхода;
тестове практичних вештина;
дневник практичне наставе који сваки ученик води
за време професионалне праксе.

гриза: кнедле од гриза и кнедле
од џигерице;
поврћа: жилијен.
Појачане супе
консомеи: појам, припрема и
примена у куварству:
консоме од говеђег меса,
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консоме од кокошијег
месадодаци за консомее:
печени: профитероле, бисквит
са шунком и крутон;
комбиновани: колберт.
Густе супе
потажи: појам, подела,
припрема и примена у
куварству:
велутеи: од пилећег меса,
целера и артичока;
пасирани потажи: од парадајза
и од поврћа;
непасирани потажи од:
печурака и броколија.
Чорбе: појам, подела,
припрема и примена
рагу чорбе: од телећег меса,
пилећег меса и јагњећег
меса.
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Националне чорбе:
од телећег меса, пилећег меса и
јагњећег меса на српски
начин, мађарска гулаш
чорба,
руски боршч, италијански
минестрон.

Назив модула:

Топла предјела

Трајање модула:

12 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

ЦИЉЕВИ МОДУЛА





Оспособљавање
ученика за
припрему,
примену и
издавање топлих
предјела.
Оспособљавање
ученика за израду
основних
калкулација.

По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:










Дефинише топла предјела
разликује врсте топлих предјела;
разликује рецептуре за топла
предјела;
опише начине припремања
намирница за топла предјела;
припрема топла предјела;
чува до сервирања топла педјела;
сервира топла предјела;

декорише топла предјела.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

Топла предјела: појам, подела и
карактеристике;

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА


Професионална пракса се реализује по завршетку настве у
трајању од 30 часова, и то: 5 дана по 6 часова.



Оцењивање:
Вредновање остварености исхода се врши кроз:

Топла предјела од јаја:
- Омлет:
натур, омлет са сувомеснатим и



праћење остварености исхода;
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млечним производима;
- Кајгане:




тестове практичних вештина;
дневник практичне наставе који сваки ученик води
за време професионалне праксе.

натур и на српски начин;
- Специјалитети од јаја:
бекендекс и хемендекс;
- Поширана јаја:
са путером, на кладовски и
ловачки начин
Топла предјела од теста:
Српска гибаница, пита зељаница,
савијаче, њоке, равиоли,
канелони са спанаћем и шунком
Топла предјела од палачинки:
Поховане палачинке са шунком и
печуркама, гратиниране
палачинке са сиром;
Топла предјела од пиринча :
Рижото од печурака, црни
рижото и рижото од плодова
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мора;
Топла предјела са сиром:
Крофне са сиром, поховани
качкаваљ;
Топла предјела од печурака:
Печурке на жару, печурке „орли”;
Шпагете:
Наполитен, миланез, болоњез и
карбонаре;
Брускети:
Сицилијен, карли бред;
Крокети:
Од кромпира, пиринча, шунке,
печурака;
Суфлеи/ пудинзи:
Са сиром, печуракама и
спанаћем;
Топла предјела од рибе:
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Риба „орли”, лигње порвенсал,
поховане лигње;

Назив модула:

Готова јела

Трајање модула:

24 часа
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ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА
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Оспособљавање
ученика за
припрему,
примену и
издавање готових
јела.
Оспособљавање
ученика за израду
основних
калкулација.











дефинише готова јела;
групише готова јела;
познаје норматив за готова јела;
припрема намирнице за готова
јела;
користи фондове у припреми
јела;
припрема готова јела;
одржава припремљено готово
јело до сервирања;
сервира готова јела;
декорише готова јела.

Готова јела - појам, дефиниција,
подела, припрема и
примена:
Кувана меса: кувана
говедина, кувана
телетина, кувана
јагњетина у млеку,
пилеће месо у супи;
- Гулаш: говеђи гулаш и
бакрач гулаш;
- Паприкаш: од телећег, од
свињског, од пилећег и од
јагњећег меса;
- Шпикована меса:
шпикована говедина у
пикант сосу.
Јела од поврћа и меса:
-

-

Сладак купус са свињским
месом и са јагњећим
месом;

-

Чорбаст пасуљ са сувим



Професионална пракса се реализује по завршетку настве у
трајању од 30 часова, и то: 5 дана по 6 часова.



Оцењивање:
Вредновање остварености исхода се врши кроз:




праћење остварености исхода;
тестове практичних вештина;
дневник практичне наставе који сваки ученик води
за време професионалне праксе.

месом;
-

Ђувеч: ђувеч са свињским
месом;
Ризото: ризото са
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телећим месом и са
пилећим месом;
- Пилав: пилав са телећим
месом, са јагњећим
месом, са пилећим
месом;
- Ајмокац (фрикасе): од
телећег меса, од пилећег
меса, од јагњећег меса,
ајмокац дибари; од
телећег меса, од пилећег
меса, од јагњећег меса;
- Соте: од телећег меса са
печуркама.
Јела од млевеног меса –
фаширане месне масе:
припрема месне масе;
фаширана шницла;
ролат –Штефани;
ћуфте у сосу од парадајза;
Сарма: од слатког и од
киселог купуса, од зеља;
- Пуњено поврће: пуњене
паприке у парадајз сосу,
пуњене тиквице у
мирођија сосу;
- Мусаке: од кромпира, од
тиквица.
Јела од рибљег меса:
-
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-

Назив модула:

поширана риба,
паприкаш од шарана,
пијани шаран, смуђ на
смедеревски начин.

Национална јела
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Трајање модула:

9 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

ЦИЉЕВИ МОДУЛА





Оспособљавање
ученика за
припрему,
примену и
издавање
националних
јела.
Оспособљавање
ученика за
израду
основних
калкулација.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити
у стању да:









дефинише национална јела;
разликује норматив за одређена
национална јела;
припрема намирнице за национална
јела;
припрема национална јела;
одржава припремљено јело до
сервирања;
сервира национална јела;
декорише национална јела.



Национална јела појам,
карактеристике,
припремање и примена
- свадбарски купус;
- пуњени патлиџан - Имам
бајалди;
- ћуфте на грчки начин;

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА


Професионална пракса се реализује по завршетку настве у
трајању од 30 часова, и то: 5 дана по 6 часова.



Оцењивање:
Вредновање остварености исхода се врши кроз:




праћење остварености исхода;
тестове практичних вештина;
дневник практичне наставе који сваки ученик води
за време професионалне праксе.

- розбратна на српски
начин;
- јагњећа капама.
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Назив модула:

Печења

Трајање модула:

3 часа
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ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА




Оспособљавање
ученика за припрему
и издавање печења.
Оспособљавање
ученика за израду
основних
калкулација.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:







разликује нормативе за печења;
припрема намирница за печења;
опише начин припреме печења;
припрема сафт за печење;
сервира печења;
декорише печења.

Печења
-

свињско;
телеће;
пилеће;
прасеће;
роловане пуњене телеће
груди.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА


Професионална пракса се реализује по завршетку
настве у трајању од 30 часова, и то: 5 дана по 6 часова.



Оцењивање:
Вредновање остварености исхода се врши кроз:




праћење остварености исхода;
тестове практичних вештина;
дневник практичне наставе који сваки ученик
води за време професионалне праксе.
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В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Назив предмета:

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Годишњи фонд часова:

32

Разред:

Други
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ИСХОДИ
ТЕМА

ЦИЉ

По завршетку теме ученик ће бити у стању
да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ

НАЧИН

ПО ТЕМАМА

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

 Објасни значење и смисао људских права

 Упознавање ученика
са врстама права и
природом
(универзалност,
целовитост,
недељивост)
 Упознавање ученика
са начинима и
механизмима заштите
права

ПРАВА И ОДГОВОРНОСТИ

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

 Разликује врсте људских права (лична,
политичка, социјалноекономска, културна,
здравствена права)
 Анализира и објашњава однос права и
одговорности
 Објасни целовитост и узајамну повезаност
људских права
 Објасни универзалност и развојност људских
права
 Објашњава потребу посебне заштите права
детета
 Проналази примере и показатеље
остваривања и кршења људских праваа







Потребе и права
Права и правила
Права и закони
Међународна документа о
заштити права
Права и вредности






Врсте права
Односи међу правима
Сукоб права
Дечја и људска права



Конвенције и заступљеност
права у штампи
Одговорност одраслих
Одговорност деце
Кршење права детета
Заштита права детета

 Процени положај појединца и друштвених
група са аспекта људских права
 Објасни механизме и начине за заштиту
људских права
 Анализира и тумачи основна међународна и
домаћа документа из области људских права
 Објасни улогу најзначајнијих институција и
процедуре заштите људских права

 Објасни улогу појединца и група у заштити
људских права






Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
 теоријска настава

Подела одељења на групе
 Одељење се не дели на групе

Место реализације наставе
 Настава се реализује у учионици

Препоруке за реализацију наставе
 Реализација програма треба да се
одвија у складу са принципима
активне, проблемске и
истраживачке наставе са сталним
рефлексијама на одговарајуће
појаве из друштвеног контекста
прошлости и садашњости.
 Квалитет наставе се обезбеђује
усаглашавањем садржаја са
одговарајућим методичким
активностима и сталном разменом
информација унутар групе.
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 Подстицање ученика
на активну
партципацију у животу
школе

ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ АКЦИЈЕ

 Развијање вештина
планирања акција



Идентификује проблеме у својој
локалној заједници/ школи



Анализира изабране проблеме,
изучава их



Предлаже активности и дискутује о
њима са осталим члановима тима



Сарађује са члановима тима и учествује
у доношењу одлука



Формулише циљеве и кораке акције



Иницира активности ,прати их и
оцењује их

 Представи путем јавне презентацију
нацрт акције и резултате акције

 Избор проблема
 Идентификација могућих
решења
 Припрема нацрта акције
 Реализација акције (ван
редовних часова и
учионице)
 Анализа реализоване
акције
 Представљање резултата
акције

 У реализацији овог програма
наставник
је
извор
знања,
организатор и водитељ ученичких
активности и особа која даје
повратну информацију.
 Повратна информација је од
великог значаја не само за процес
стицања сазнања, већ и за
подстицање самопоуздања, учешћа
у раду групе и
мотивације за
предмет
 За успешно реализовање наставе
број ученика у групи не би требала
да буде већа од 25 ученика.
Оптималан број ученика је 15-20
ученика

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1.праћење остварености исхода

Оквирни број часова по темама
 Права и одговорности (16 часова)
 Планирање и извођење акције (16
часова)
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Предмет: Верска настава
Разред: I
Годишњи фонд часова: 32
Недељни фонд часова: 1
Модул/област
Увод
Света Тројица један Бог
(Бог као биће заједнице слободе, љубави)
Онтолошке последице вере у
Свету Тројицу као једног Бога
Стварање света ни из чега
(узрок постојања света јесте
Бог као личност, Божија слобода)
Својства створене природе
Стварање човека
„по икони и подобију Божијем“
(антрополошке последице вере
у Бога који је Света Тројица)
Првородни грех
Проблем смрти
(виђење овог проблема из перспекти-ве природе
и перспективе личности)

Годишњи фонд часова
Т
В
ПН
1

НуБ

4
13

6
2

4
3

2
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Назив предмета:

ПОЗНАВАЊЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА

Годишњи фонд часова:

64

Разред:

други



Циљеви предмета:










Стицање знања о основним карактеристикама животних намирница, њиховом хемијском и биолошком саставу;
Стицање знања о калоричној и хранљивој вредности животних намирница, физичким и хемијским процесима који доводе до
промена;
Упознавање ученика са основним врстама и карактеристикама намирница биљног порекла;
Упознавање ученика са основним врстама и карактеристикама намирница животињског порекла;
Оспособљавање ученика да препознају основне врсте и карактеристике пића и сокова;
Оспособљавање ученика да чувају животне намирнице до употребе у кулинарству;
Стицање основних знања о исхрани и њеном значају за човека и друштво;
Упознавање ученика са основним појмовома о роби и условима промета робе која се користи у угоститељским објектима;
Оспособљавање ученика да примењују стечена знања у обављању радних задатака;
Развијање правилног односа према заштити животне средине.
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ИСХОДИ

Основни састојци прехрамбених производа

ТЕМА

ЦИЉ

По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

 Упознавање
ученика са
основним
карактеристика
ма животних
намирница

 наведе и објасни основне
карактеристике животних
намирница;
 препозна квалитетне од
неквалитетних намирница;
 наведе начине оцене квалитета
животних намирница;
 наброји стандарде квалитета и
објасни како се примењују у
пракси;
 наведе улогу хранљивих материја
и њихове основне карактеристике;
 наведе основне састојке
прехрамбених производа.

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА


Животне намирнице
-

дефиниција;
подела;
квалитет.

 Прописи о промету
животних
намирница
- станарди квалитета
НАССР.
 Енергетски састојци
хране (хемијски састав,
особине, извори и
потребе)
- беланчевине;
- масти;
- угљени хидрати.

 Неенергетски састојци
хране (хемијски састав,
особине, извори и
потребе)
- витамини;
- минералне материје;
- вода.

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима
наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања

Облици наставе
Предмет се реализује кроз:


теоријску наставу

Место реализације наставе


Теоријска настава се реализује у учионици

Препоруке за реализацију наставе






поновити основне појмове о аминокиселинама;
садржаје о представљању прописа свести на неколико
примера;
примере и особине енергетских састојака хране објаснити на
неколико основних и карактеристичних намирница које су у
употреби;
потребе за витаминима објаснити на неколико примера.
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6.3. Образовни профил кувар – трећи разред
А: Обавезни општеобразовни предмети
Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

кувар
Српски језик и књижевност
трећи
60
2
Читанка са књижевнотеоријским појмовима
за 3. Разред

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

1.

Модерна

2.

Међуратна
књижевност

3.

Лексикологија

4.

Савремена књижевност

Циљеви

1.
Упознавање са основним
одликама правца, представницима и
њиховим делима
2.
Упознавање ученика са
одликама међуратне књижевности,
представницима и делима
3. Упознавање ученика са основама
лексикологије
4. Упознавање ученика са одбраним
делима савремене књижевности
5. Оспособљавање ученика за
примењивање знања из језика и
правописа у складу са језичком

Редни
број
области

број
часова у
области

1.

12

2

12

3.

6

4.

7

5.

6

вежбе

обрада

остали
типови
часова

практ.
практ.
наст.
наст.
у блоку
-

-
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5.

Правопис

6.

Култура изражавања

7.

Синтакса

нормом
6. Оспособљавање ученика да
теоријска знања из граматике и
правописа примењују у усменом и
писаном изражавању
7. Систематизовање знања из
синтаксе

6.

12

7.

5

Исходи

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
- наведе одлике правца, представнике и њихова дела
- уочи и тумачи модерне елементе у изразу и
форми књижевног дела
- анализира одабрана дела, износи запажања и
ставове
2. - наведе одлике праваца, представнике и њихова дела
- наведе манифесте, књижевне покрете и струје у
књижевности између два светска рата
успостави узајамни однос књижевних дела и времена
у коме су настала
анализира одабрана дела, износи запажања и ставове
3. препозна и одрeди вредност лексеме
- уме да се служи речницима
- наведе примере синонима, антонима, хомонима,
жаргона…
4. • - изнесе своје утиске о прочитаним делима савремене
српске књижевности,
1.

Облик рада
- фронтални
- индивидуални
- групни

Методе рада
- монолошка
- дијалошка
- рад на тексту
- писани радови
- илустративна
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- уочи одлике савремене књижевности на прочитаним
делима
5. примени правописна правила у писању сложеница,
полусложеница и синтагми
- скраћује речи у складу са прописаним правилима
6. износи став, користи аргументе и процењује опште и
сопствене вредности у усменом и писаном
изражавању

7. - - одреди синтаксичке јединице у реченици,
- препозна типове зависних, независних реченица и
напоредних конструкција

Наставна средства
- текстови
- слике
- табла и креда
- мултимедијални
садржаји

Образовни профил

Корелација са другим предметом
- ликовна култура
- музичка култура
- историја
- географија
- информатика
- грађанско васпитање
- верска настава

Праћење и оцењивање
- праћење остварености
исхода
- оцењивање активности
ученика
- оцењивање домаћих радова
- писмени задаци

Кувар
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Предмет

Физичко васпитање

Разред

III

Годишњи фонд часова

60

Недељни фонд часова

2

Литература

Не користи
Фонд/тип часа

Бр.

1

Тема/модул/област

 АТЛЕТИКА

Циљеви

 Развити
брзину,издржљивост,скочност,
здравље,усавршавање моторичких
способности

практ.

број
часова
у
области

вежбе

13

9

утврђивање

обрада

Облик рада

Методе рада

 Овладати техником трчања, бацања кугле,
скок у вис

 Индивидуални
и групни

 Показивање и
објашњавање

Корелација са другим
предметом

практ.

наст.

наст.

у
блоку

4

Исходи

Наставна средства

писмени
задаци

Време
реализације
 02.09.-15.10.

Праћење и оцењивање
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 Штафетне палице,кугле,сталци за
скок у вис,струњаче ,штоперица



 Тестови,

Фонд/тип часа

Бр.

2

Тема/модул/област

 СПОРТСКЕ ИГРЕКОШАРКА

Циљеви

 Сналажљивост у простору,
колективни дух,постицање
ученика на активности, одржавање
физичке кондиције

практ.

број
часова
у
области

вежбе

17

13

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

4

Исходи

Облик рада

Методе рада

Време
реализације

 Проширивање и продубљивање елемената
технике и тактике из области кошарке

 Индивидуални
и групни

 Показивање и
објашњавање

 15.10.29.12.

Наставна средства

Корелација са другим
предметом

Праћење и оцењивање

 Лопта,кошеви



 Тестови,

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви
број

вежбе

утврђивање

обрада

писмени

практ.

практ.
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часова у
области

3

 ВЕЖБЕ НА ТЛУ И
СПРАВАМА

 Развити равотежу, ојачати
мишиће раменог појаса,
салаживост у простору

10

задаци

наст.

наст.
у
блоку

8

2

Исходи

Облик рада

Методе рада

Време
реализације

 Овладати елементима на тлу и на козлићу

 Индивидуални
и групни

 Показивање и
објашњавање

 18.1.-15.03.

Наставна средства

Корелација са другим
предметом

 Струњаче,козлић,коњ,одскочна 
даска

Праћење и оцењивање
 Тестови,

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

4

Тема/модул/област

 ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА

Циљеви

 Развити равнотежу,

број
часова у
области

вежбе

15

11

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

4
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Исходи

Облик рада

Методе рада

Време
реализације

 Овладати елементима равнотеже на
греди

 Индивидуални
и групни

 Показивање и
објашњавање

 15.03.01.05.

Наставна средства
 Висока и ниска греда,
струњаче

Корелација са другим
предметом

Праћење и оцењивање



 Тестови,

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

5

Тема/модул/област

 СПОРТСКЕ ИГРЕОДБОЈКА

Циљеви

 Сналаживост у простору

број
часова у
области

вежбе

3

1

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Исходи

Облик рада

Методе рада

Време
реализације

 Овладати елементима технике и
тактике

 Индивидуални
и групни

 Показивање и
објашњавање

 1.05.
 16.05.
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Наставна средства

Корелација са другим
предметом

Праћење и оцењивање

 Лопте, мрежа



 Тестови,

Образовни профил

КУВАР

Наставни предмет

МАТЕМАТИКА

Разред

трећи

Годишњи фонд часова

30

Недељни фонд часова

1
Фонд/тип часа

Тема/модул/област

Циљеви
вежбе

практ.
практ.
утврђиваписмени
обрада
наст.
ње
задаци
наст.
у блоку
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Полиедри
Обртна тела
Низови

Стицање знања о полиедрима,
обртним телима и низовима

6

3

7

4

4

2

Школски писмени задаци

/
Исходи





4

Облик рада

израчуна обим и површину фигура у равни
разликује правилне полиедре
израчуна површину и запремину призме
израчуна површину и запремину пирамиде
одреди површину једноставних равних пресека
полиедара

 израчуна обим и површину круга,
 објасни Лудолфов број и наведе његову
приближну вредност
 израчуна површину и запремину ваљка
 израчуна површину и запремину купе
 израчуна површину сфере
 израчуна запремину лопте
израчуна површину једноставних равних
пресека обртних тела

Фронтални, рад у
пару, групни,
индивидуални

 објасни аритметички низ (и општи члан) и
израчуна збир првих n чланова низа
објасни геометријски низ (и општи члан) и
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израчуна збир првих n чланова низа

Наставна средства

Корелација са другим
предметом
Хемија;
- Економика туристичких
и угоститељских
предузећа;

- табла
- моделиполиедра и обртних тела

- Предузетништво;
- Рачунарство и информатика

Образовни профил

КУВАР

Наставни предмет

ИСТОРИЈА

Разред

трећи

Годишњи фонд часова

60

Недељни фонд часова

2

Тема/модул/област

Циљеви

Праћење и оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
праћење остварености
исхода
тестове знања
писмене задатке

Фонд/тип часа

590

практ.
вежбе

утврђивање обрада

писмени
задаци

практ.
наст.
наст.
у блоку

Српска држава и државност



Српски народ у југословенској
држави
Српски народ и Србија у
савременом свету



Достигнућа српске културе












Проширивање знања о
настанку модерне српске
државе и најважнијим
одликама српске
државности.
Развијање свести о значају
средњовековне државности
за настанак модерне српске
државе.
Уочавање улоге
знаменитих личности у
развоју српске државности.
Разумевање најзначајнијих
идеја модерног доба и
њиховог утицаја
Разумевање међународног
контекста у коме настаје и
постоји српска држава.
Проширивање знања о
југословенској идеји и
носиоцима идеје стварања
југословенске државе.
Разумевање међународног
контекста у коме настаје
југословенска држава.
Проширивање знања о
одликама југословенске
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државе.
Проширивање знања о
положају српског народа у
југословенској држави.
Уочавање улоге
знаменитих личности у
политичком животу
југословенске државе.
Разумевање појма српског
културног простора.
Развијање свести о
вишевековном
континуитету српске
културе.
Сагледавање српске културе
као дела европске
културног наслеђа.
Проширивање знања о
највишим дометима и
представницима српске
културе.
Развијање свести о значају
образовања за општи
културни напредак.
Уочавање промена у
свакодневном животу код
Срба кроз векове.
Разумевање политичких и
економских односа у
савременом свету.
Сагледавање међународног
положаја Србије.
Проширивање знања о
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најзначајнијим
међународним
организацијама и чланству
Србије у њима.
Проширивање знања о
последицама научнотехнолошког развоја на
живот савременог човека.
Исходи











препозна различите историјске садржаје
(личности, догађаје, појаве и процесе) и доведе
их у везу са одговарајућом временском
одредницом и историјским периодом;
разликује периоде у којима је постојала,
престала да постоји и поново настала српска
држава;
наведе и упореди одлике српске државности у
средњем и новом веку;
уочи утицај европских револуционарних
збивања на развој српске националне и државне
идеје;
објасни узроке и последице Српске револуције,
ослободилачких ратова 1876–1878, Балканских
ратова и Првог светског рата;
уочи и објасни на историјској карти промене
граница српске државе;
лоцира места најважнијих битака које су вођене
током Српске револуције, ослободилачких

Облик рада

Фронтални, рад у
пару, групни,
индивидуални

ратова 1876–1878, Балканских ратова и Првог
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светског рата;


опише улогу истакнутих личности у Српској
револуцији, у развоју државних иституција и
формирању модерног политичког система, у
ослободилачким ратовима 1876–1878,
Балканским ратовима и Првом светском рату;
изведе закључак о значају уставности за развој
модерног политичког система.



образложи најважније мотиве и узроке стварање
југословенске државе;
уочи значај настанка југословенске државе за
српски народ;
идентификује одлике југословенске државе као
монархије и као републике;
разликује особености друштвено-политичких
система који су постојали у југословенској
држави;
уочи и разуме међународни положај
југословенске државе;
образложи допринос југословенских
антифашистичких покрета победи савезника у
Другом светском рату;
именује најважније личности које су утицале на
друштвено-политичка збивања у Југославији.












разликује периоде у којима су настала
најзначајнија дела српске културе;
упореди одлике српске културе различитих
периода;
објасни утицаје историјских збивања на
културна кретања;
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опише одлике свакодневног живота код Срба у
различитим епохама и областима;
именује најважније личности које су заслужне за
развој српске културе.

идентификује најважније чиниоце у
међународним политичким и економским
односима;

разуме место и улогу Србије у савременом
свету;

утврди значај чланства Србије у међународним
организацијама;
објасни утицај савремених техничких достигнућа
на повезивање људи у свету.


Наставна средства

Корелација са другим
предметом

Праћење и оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:



Историјске карктоте, лаптоп,
пројектор, паметна табла






Српски језик и књижевностр,
Географија
Устав и права грађана
Грађанско васпитање
Верска настава

праћење остварености
исхода
тестове знања
усмено
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Образовни профил

КУВАР

Наставни предмет

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА

Разред

трећи

Годишњи фонд часова

30

Недељни фонд часова

1

Фонд/тип часа
Тема/модул/област

1.

2.

Устав и правна држава у
Србији
Демократија и механизми
власти у Србји
Србија као држава,

Циљеви

Упознавање са Уставом
Републике Србије, његовим
историјским претечама и
правосудним системом
Републике Србије
 Упознавање са политиком

укупан
бр. по
темама

обрада

остали
типови
часова

6

4

2

9

5

4

10

6

4

5

3

2

практ.
писмени
задаци

практ.
наст.
наст.
у блоку
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3.

аутономија и локална
самоуправа
Грађанин и његова права и
слободе у Србији

4.

као вештином управљања
друштвом
 Оспособљавање за
демократско мишљење
Упознавање са функционисањем
државних институција и органа
власти
Богаћење знања о људским
правима и слободама и о улози
појединца у друштвеном и
политичком животу
 Обогаћивање знања о
државности Републике
Србије поређењем традиоције
и садашњег стања
Развијање знања о аутономији и
локалној самоуправи
Исходи








схвати значај устава као највишег правног акта
разликује устав од закона
направи преглед развоја уставности у Србији
разликује уставност и законитост
уочи значај владавине права и правне државе
зна основне одредбе Устава Републике Србије
схвати функционисање правосудног система
Републике Србије

Облик рада

Фронтални, рад у
пару, групни,
индивидуални
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разликује врсте судских поступака
 објасни појам, развој и облике суверености и
демократије
 опише улогу политике у друштву
 зна државне симболе и елементе државности
 разликује законодавну, извршну и судску
власт
 разликује удружења грађана и политичке
партије
 препозна идеолошке разлике партија и поделу
на левицу, десницу и центар
 схвати изборни поступак и конституисање
скупшине и владе
разликује државне органе власти
 схвати људска права и слободе и свој положај
у друштву
 уочи специфичности породичног права
зна на који начин се штите права и слободе
грађана
 пореди садашње стање и традицију
државности и уставности у Србији
 разликује аутономију и локалну самоуправу
разуме функционисање локалне самоуправе
Наставна средства

Корелација са другим
предметом

Праћење и оцењивање

598

Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
вербална и текстуална

Историја

праћење остварености
исхода
тестове знања

Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Образовни профил

КУВАР

Наставни предмет

КУВАРСТВО

Разред

ТРЕЋИ

Годишњи фонд часова

300+180+120

Недељни фонд часова

10+6
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Фонд/тип часа
Тема/модул/област

Циљеви
вежбе

ХЛАДНА ПРЕДЈЕЛА И ЈЕЛА

ЈЕЛА ПО ПОРУЏБИНИ

ЈЕЛА СА РОШТИЉА

ПОСЛАСТИЦЕ

Оспособљавање ученика за
припрему, примену и издавање
хладних предјела и јела;
Оспособљавање ученика за
израду основних калкулација.
Оспособљавање ученика за
припрему, примену и издавање
јела по поруџбини;
Оспособљавање ученика за
израду основних калкулација
дефинише јела по поруџбини;
групише јела по поруџбини;
познаје рецептурe и израђује
основне калкулације за јела по
поруџбини;
припрема намирнице за јела по
поруџбини;
припрема јела по поруџбини;
прима поруџбину;
користи фондове у припреми
јела;
сервира јела по поруџбини;

100

утврђи
ва-ње

/

обрад
а

/

писмен
и
задаци

практ
.

практ.

наст.

у блоку

/

60

36

96

60

12

12

12

12

наст.

160
20
20

600

декорише јела по поруџбини.
Оспособљавање ученика за
припрему, примену и издавање
јела са роштиља
Оспособљавање ученика за
припрему, примену и издавање
посластица
Оспособљавање ученика за
израду основних калкулација
Исходи
Дефинише хладна предјела и хладна јела;
разликује врсте хладних предјела јела;
разликује декоративна средства;
разликује нормативе и израђује основне
калкулације за хладна предјела и јела;
припрема намирница за хладна предјела и јела;
припрема хладна предјела и јела;
сервира хладних предјела и јела;
декорише хладна предјела и јела;
чува хладна предјела и јела до примене.
дефинише јела са роштиља;
наброји јела са роштиља
познаје нормативе и израђује основне
калкулације за јела са роштиља;
припрема намирница за јела са роштиља;
припрема јела са роштиља;
прима поруџбину;

Облик рада

Фронтални, рад у
пару, групни,
индивидуални,
ПРАКТИЧАН
РАД
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сервира јела са роштиља;
декорише јела са роштиља.
разликује врсте посластица;
познаје нормативе и израђује основне
калкулације за одређене посластице;
познаје стручне термине у посластичарству;
припрема намирнице за посластице;
припрема посластице;
сервира посластице;
декорише посластице.

Наставна средства

Корелација са другим
предметом

Праћење и оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:

СВА ОПРЕМА У КАБИНЕТУ
КУВАРСТВА, ПАМЕТНА ТАБЛА,
ПРОЈЕКТОР, ТАБЛА, МАРКЕР,
ЛАПТОП, СТРУЧНИ УЏБЕНИЦИ И
КЊИГЕ, СВЕСКА, ОЛОВКА

праћење остварености
исхода
Сви стручни предмети

тестове знања
тестове практичних вештина
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Образовни профил

КУВАР

Наставни предмет

НАЦИОНАЛНЕ КУХИЊЕ

Разред

ТРЕЋИ

Годишњи фонд часова

60

Недељни фонд часова

2

Литература

/

Фонд/тип часа
Тема/модул/област

Циљеви
вежбе

НАЦИОНАЛНЕ КУХИЊЕ
СВЕТА



Оспособљавање ученика за
припрему јела националних
кухиња.

60

Исходи
 Описује предмет изучавања;
 познаје задатке националне кухиње као
предмета;

утврђи
ва-ње

/

обрад
а

/

писмен
и
задаци

практ
.

практ.

наст.

у блоку

/

/

/

наст.

Облик рада
Фронтални, рад у
пару, групни,
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 објашњава значај предмета.

индивидуални

 познаје карактеристике српске, француске,
мађарске, руске, италијанске, кинеске кухиње,
кухиња земаља Магреб-а, турске, грчке,
индијске и јапанске кухиње;
 наброји најзаступљеније намирнице у исхрани
;
 наведе најпознатија јела за сваку кухињу;
 познаје културу исхране народа ових кухиња;
 познаје територијалну заступљеност ових
кухиња;
 разликује посуде и начине сервирања јела
 разликује норматив за одређена национална
јела наведених кухиња;
 припрема намирнице за одређена национална
јела наведених кухиња;
 припрема одређена национална јела наведених
кухиња;
 одржава припремљено јело до сервирања;
 сервира национална јела;
 декорише национална јела.

Наставна средства
КУХИЊСКА СРЕДСТВА, ЖИВОТНЕ
НАМИРНИЦЕ,
ТАБЛА,МАРКЕР,ПРОЈЕКТОР,ЛАПТ
ОП

Корелација са другим
предметом

Праћење и оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:

Сви стручни предмети

праћење остварености
исхода
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тестове знања
тестове практичних вештина

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова

Кувар
Основе услуживања
Трећи
30
1

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

1.

2.

Тема/модул/област

Појмовне основе услуживања

Дневни оброци

Циљеви

Упознавање
ученика са
предметом, улогом
и значајем
услуживања,
инвентаром и
опремом,
намештајем за

број
часова у
области

вежбе

провера

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

/

/

1. 6
2. 6

30
/

/

/

3. 6
4. 11
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3.

Системи и начини услуживања

услуживање;

4.

Инструменти понуде у
угоститељству

Упознавање са
радним одељењима
и функционалном
повезаношћу.

5.
Услуживање хране

Упознавање
ученика са дневним
оброцима и
дневним циклусима
исхране.
 Упознавање
ученика са
системима и
начинима
услуживања.
 Оспособљава
ње ученика да
препознају и
наведу
инструменте
понуде.
 Оспособљава
ње ученика да
знања из
куварства
прилагоде
потребама
услуживања
хране.

Исходи

Облик рада

Методе рада

Време
реализације
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 објасни значај и улогу услуживања у
угоститељским објектима;
 препозна и прилагоди инвентар за
услуживање у угоститељским
објектима;
 разликује радна одељења и објасни
њихову функцију;
 разликује просторије за служење
оброка.
 наброји дневне оброке;
 објасни дневне оброке.
 наброји системе услуживања;
 објасни системе услуживања;
 наброји начине услуживања;
Правилно писање и састављање
инструмената понуде.објасни начине
услуживања.
 објасни начин услуживања доручка и
једноставних јела;
 објасни начин услуживања хладних
предјела;
 објасни начин услуживања супа,
чорби, потажа и консомеа;
 објасни начин услуживања топлих
предјела;
 објасни начин услуживања рибе,
ракова и шкољки;
 објасни начин услуживања главних
јела;
 објасни начин услуживања варива,

Фронтални

Вербална

индивидуални

Решавање проблема

групни

Рад на тексту

рад у пару

Демонстрација

Прво и друго
полугодиште

Практични рад
Истраживачки рад
ученика
Комбиновани
Обука на радном месту
Метода разговора
Студија случаја
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салата и сирева;
 објасни услуживање посластица, воћа
и компота.

Наставна средства

Корелација са другим
предметом

Праћење и оцењивање

- Стручни предмети

Вредновање остварености исхода вршити кроз:

Прибор за услуживање

- Исхрана

Паметна табла, лаптоп

- Здравствена култура

 праћење остварености исхода;
 тестове знања;
 тестове практичних вештина.

Образовни профил

КУВАР

Наставни предмет

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Разред

ТРЕЋИ

Годишњи фонд часова

60

Недељни фонд часова

2
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Фонд/тип часа
Тема/модул/област

Циљеви
вежбе

Предузетништво и предузетник
Развијање и процена пословних
идеја, маркетинг план
Управљање и организација,
правни оквир за оснивање и
функционисање делатности
Економија пословања, финасијски
план
Ученички пројект-презентација
пословног плана

утврђи
ва-ње

обрад
а

писмен
и
задаци

практ
.

практ.

наст.

у блоку

наст.

 Разумевање појма и значаја
предузетништва;
 Препознавање особености
предузетника;
 Развијање способности за
уочавање, формулисање и
процену; пословних идеја
 Упознавање ученика са
елементима маркетинг плана;
Развијање смисла за тимски рад.

60

 Упознавање ученика са
суштином основних
менаџмент функција и
вештина;
 Упознавање ученика са
специфичностима управљања
производњом/услугама и
људским ресурсима;
 Упознавање ученика са
значајем коришћења
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информационих технологија
за савремено пословање;
 Давање основних упутстава
где доћи до неопходних
информација.
 Разумевање значаја биланса
стања, биланса успеха и
токова готовине као
најважнијих финансијских
извештаја у бизнис плану;
 Препознавање
профита/добити као
основног мотива пословања;
 Разумевање значаја
ликвидности у пословању
предузећа.
 Оспособити ученика да
разуме и доведе у везу све
делове бизнис плана;
Оспособљавање ученика у
вештинама презентације бизнис
плана.
Исходи
 наведе адеквадтне примере предузетништва из
локалног окружења;
 наведе карактеристике предузетника;
 објасни значај мотивационих фактора у
предузетништву;
 доведе у однос појмове иновативнност,

Облик рада

Фронтални, рад у
пару, групни,
индивидуални
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предузимљивост и предузетништво;
 препозна различите начине отпочињања посла
у локалној заједници.
 примени креативне технике избора, селекције
и вредновања пословних идеја;
 препозна садржај и значај бизнис плана;

 истражи међусобно деловање фактора који
утичу на тржиште: цена, производ, место,
промоција и личност;
 прикупи и анализира информације о
тржишту и развија индивидуалну
маркетинг стратегију;
 развије самопоуздање у спровођењу теренских
испитивања;

 самостално изради маркетинг плана у
припреми бизнис плана;

презентује маркетинг план као део сопственог
бизнис плана.
 наведе особине успешног менаџера;
 објасни основе менаџмента
услуга/производње;
 објасни на једноставном примеру појам и
врсте трошкова, цену коштања и инвестиције;
 израчуна праг рентабилности на једноставном
примеру;
 објасни значај производног плана и изради
производни план за сопствену бизнис идеју у
најједноставнијем облику (самостално или уз
помоћ наставника);
 увиђа значај планирања и одабира људских
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ресурса за потребе организације;
 користи гантограм;
 објасни значај информационих технологија за
савремено пословање;
 схвати важност непрекидног иновирања
производа или услуга;
 изабере најповољнију организациону и правну
форму привредне активности;
 изради и презентује организациони план за
сопствену бизмис идеју;
самостално сачини или попуни основну
пословну документацију.
 састави биланс стања на најједноставнијем
примеру;
 састави биланс успеха и утврди пословни
резултат на најједноставнијем примеру;
 направи разлику између прихода и расхода с
једне стране и прилива и одлива новца са
друге стране
на најједноставнијем примеру;
 наведе могуће начине финансирања сопствене
делатности;
 се информише у одговарајућим
институцијама о свим релевантним питањима
од значаја за покретање бизниса;
 идентификује начине за одржавање
ликвидности у пословању предузећа;
 састави финансијски план за сопствену бизнис
идеју самостално или уз помоћ наставника;
презентује финансијски план за своју бизнис
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идеју.
 самостално или уз помоћ наставника да
повеже све урађене делове бизнис плана;
 изради коначан (једноставан) бизнис план за
сопствену бизнис идеју;
презентује бизнис план у оквиру јавног часа из
предмета предузетништво.
Наставна средства

Корелација са другим
предметом

Праћење и оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:

Лаптоп, пројектоп, паметна табла

праћење остварености
исхода
Сви стручни предмети

тестове знања
тестове практичних вештина

В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
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Образовни профил

Кувар

Предмет

Грађанско васпитање

Разред

Tрећи

Годишњи фонд часова

30

Недељни фонд часова

1
Фонд/тип часа

Бр.

Тема/модул/област

Увод
Демократија и политика
Грађанин и грађанско друштво
Грађанска и политичка права и право на грађанску
иницијативу
Планирање конкретне акције

Циљеви

Упознати
ученике са
основним
појмовима
грађанског
друштва

број
Ред.бр. часова
утврђиваписмени практ.
вежбе
обрада
теме
у
ње
задаци
наст.
области

практ.
наст.
у
блоку

30

Оспособити
ученике за
конкретну
акцију у
циљу
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побољшања
грађанског
друштва
Исходи

Облик рада

Ученици су упознати са
основним појмовима
грађанског друштва
Ученици, као активни
грађани локалне заједнице,
изводе конкретну акцију
Наставна средства
ТВ,Двд,Пројектор

Групни, рад у
пару,
индивидуални

Корелација са другим
предметом
Са свим друштвеним
наукама

Методе рада

Активна
настава

Време
реализације

ТШГ

Праћење и оцењивање
Описно
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Образовни профил

Кувар

Предмет

Верска настава

Разред

Трећи

Годишњи фонд часова

30

Недељни фонд часова

1

Литература

Православни Катихизис, Еп. Игнатије

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

Укључење ученика у
Литургијски живот.
1.

број
часова у
области

вежбеа
ње

провера

30

15

15

обрада

писмени
задаци

Увод
Исходи

2.
Тајна Христова-јединство
Бога и човека као циљ због
кога је Бог створио свет

Учешћем на Литургији потврђују
хришћански идентитет.

Облик рада

Методе рада

практ.

наст.

наст.

у
блоку

Време
реализације
Прво и друго
полугодиште
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Индивидиуални,
3.
4.

Христово оваплоћење и
страдање, смрт као последица
греха првих људи
Бог је васкрсао Христа из
мртвих Духом Светим
(превазилажење смрти за
створену природу као плод
слободне, личне заједице
Бога и човека у Христу)

5.

6.

фронтални
Наставна средства
Иконе, филмови, музика

Корелација са другим
предметом
Философија, Грађанско
васпитање

Праћење и оцењивање
Описно оцењивање

Исус Христос као нови Адам
и начелник све твари
Улога Духа Светога у
сједињењу људи и створене
природе са Христом (Дух
Свети конституише Цркву
као конкретну Литургијску
заједницу кроз Крштење,
Миропомазање и
Рукоположење)
Литургија као икона
истинског постојања светаЦарства Божијег (спасење
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света заједничко дело
Св.Тројице и људи; разлика
између Бога и људи али не и
одељеност)
7.

8.

Апостолско прејемство
(епископ као икона Христа,
свештеници иконе апостола,
Литургија као икона будућег
века)
Распеће и Васкрсење
Христово у православној
иконографији

Образовни профил

КУВАР

Наставни предмет

ОПШТА ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

Разред

ТРЕЋИ

Годишњи фонд часова

60

Недељни фонд часова

2
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Фонд/тип часа
Тема/модул/област

Циљеви
вежбе

Простор и туризам
Туристичке вредности
Саобраћај и туризам
Фактори тур.кретања
Тур.кретања и тур.правци
Туристички локалитети, места,
центри и регије
Туристичке регије Европе
Остале тур.регије света
Савремени трендови и
перспективе развоја туризма

Стицање знања о
предмету,задатку и циљевима
туристичке географије и о
елементима туристичких
кретања
Стицање знања о појму, врстама
и атрактивностима туристчких
вредности
Усвајање знања о улози
собраћаја у туризму и њиховој
узајамној повезаности
Анализа утицаја економских и
политичких,организационих и
културних фактора на развој
туризма

/

утврђи
ва-ње

обрад
а

2

4

4

7

1

1

2

3

2

4

1

1

8

10

4

4

1

1

писмен
и
задаци

практ
.

практ.

наст.

у блоку

/

/

/

наст.

Стицање знања о облицима,
врстама и правцима
Упознавање ученика са
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појмовима туристички
локалитет, место, центар и
регија
Стицање знања о природним и
антропогеним туристичким
вредностима Европе
Стицање знања о природним и
антропогеним туристичким
вредностима осталих
туристичких регија света
Разумевање међусобног утицаја
туризма и географске средине
Исходи

Облик рада

Време реализације

 дефинише туристичко географске појмове
 наведе елементе туристичких кретања
разликује међусобну повезаност и условљеност
туристичких кретања
 дефинише туристичке вредности и њихова
својства
 наведе врсте туристичких вредности
наведе карактеристике природних и
антропогених турисричких вредности

Фронтални, рад у
пару, групни,
индивидуални

ТШГ

 наведе врсте собраћаја
 познаје предности и недостатке појединих
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врста саобраћаја
објасни улогу собраћаја у повезивању матичних
и туристичких места
 наведе поделу фактора туристичких кретања
 препозна утицај фактора на матична и
туристичка места
примени знање о факторима на туристичке
дестинације





дефинише туристичко кретање
разликује врсте туристичких кретања
опише поједине облике туристичких кретања
опише правце туристичких кретања
познаје најважније правце туристичких кретања

 именује природне туристичке регије Европе и
укаже на њихов положај
 опише утицај природних и антропогених
фактора на положај и атрактивност
туристичких регија Европе
 користи географску карту као извор сазнања и
инфрмација
 идентификује разлоге атрактивности
туристичких регија Европе
 именује остале туристичке регије света и
укаже на њихов положај
 опише утицај природних и антропогених
фактора на положај и атрактивност осталих
туристичких регија света
 користи географску карту као извор сазнања и
инфрмација
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 идентификује разлоге атрактивности осталих
туристичких регија света
 издвоји специфичности осталих туристичких.
регија света
 објасни утицај туризма на географску средину
 наведе примере позитивних и негативних
утицаја туризма на географску средину
наведе савремене трендове у туризму
Наставна средства

Лаптоп, пројектор, географске карте

Корелација са другим
предметом
7. Историја
8. Здравствено
васпитање
9. Организовање услуга
превоза
10. Историја уметности
11. Маркетинг у туризму
12. Стручни предмети

Праћење и оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
праћење остварености
исхода
тестове знања
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7. ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ПОСЛАСТИЧАР
1. СТAНДAРД КВAЛИФИКAЦИJE, ЦИЉEВИ И ИСХOДИ СТРУЧНOГ
OБРAЗOВAЊA
1. Нaзив квaлификaциje:
Пoслaстичaр
2. Пoдручje рaдa: Тргoвинa, угoститeљствo И
туризaм
3. Нивo квaлификaциje:
III
4. Трajaњe oбрaзoвaњa: три
гoдинe
5. Сврхa квaлификaциje: Припрeмa, дeкoрисaњe И сeрвирaњe тoплих, хлaдних И сувих пoслaстицa.
6. Стручнe кoмпeтeнциje:
- Oргaнизoвaњe сoпствeнoг рaдa И рaднoг мeстa
- Приjeм, oбрaдa, пaкoвaњe И склaдиштeњe нaмирницa И гoтoвих пoслaстицa
- Припрeмa тoплих, хлaдних И сувих пoслaстицa
- Приjeм И издaвaњe пoруџбинe
- Вoђeњe eвидeнциja

7. Oпис рaдa
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Стручнa
Oргaнизoвaњe сoпствeнoг кoмпeтeнциja
рaдa И рaднoг мeстa

Приjeм, oбрaдa, пaкoвaњe И склaдиштeњe нaмирницa И гoтoвих
пoслaстицa

Припрeмa тoплих, хлaдних И сувих пoслaстицa

Приjeм И издaвaњe пoруџбинe

Вoђeњe eвидeнциja

Jeдиницe
кoмпeтeнциje
- Oдржaвa хигиjeну И здрaвствeнo
бeзбeднoснe услoвe
- Припрeмa oпрeму, урeђaje И инвeнтaр
- Кoмуницирa сa сaрaдницимa
- Учeствуje У изрaди днeвнe пoнудe
- Oбaвљa прoцeдурe зaтвaрaњa (прoцeдурe "прeдaje смeнe")
- Oдрeђуje врсту, клaсу И кaтeгoриjу нaмирницa пoтрeбну зa припрeму
-пoслaстицa
Прaти инoвaциje У oблaсти пoслaстичaрствa
-----

Кoнтрoлишe испрaвнoст нaмирницa
Мeхaнички И тeрмички oбрaђуje нaмирницe зa припрeму пoслaстицa
Пaкуje И склaдишти нeoбрaђeнe И oбрaђeнe нaмирницe
Припрeмa
слaдoлeд нaмирницe
Уклaњa нeиспрaвнe
Припрeмa
тoртe
И кoлaчe
Пaкуje И склaдишти
гoтoвe пoслaстицe
Припрeмa лeдeнe пoслaстицe
Припрeмa ситнe кoлaчe
Припрeмa чajнo пeцивo
Припрeмa вoћнe сaлaтe И купoвe
Припрeмa нaпиткe
Кoмуницирa
сa кoнoбaримa
Припрeмa тoплe
пoслaстицe И клиjeнтимa У вeзи сa пoруџбинaмa
Сeрвирa
припрeмљeнe
Дeкoришe пoслaстицe пoслaстицe зa услуживaњe
Дeкoришe пoруџбину
Сaрaђуjeпoтрeбну
сa oстaлим
oдeљeњимa
угoститeљскoг oбjeктa
Трeбуje
кoличину
нaмирницa
Пoписуje нaмирницe
Вoди eвидeнциjу пoруџбинa И издaтих пoслaстицa
Вoди eвидeнциjу o рaсхoдoвaним - нeиспрaвним нaмирницaмa
Примeњуje нoрмaтивe
Изрaђуje дeклaрaциje зa гoтoвe прoизвoдe
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8. Циљeви стручнoг oбрaзoвaњa

625
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Циљ стручнoг oбрaзoвaњa зa oбрaзoвни прoфил пoслaстичaр je oспoсoбљaвaњe учeникa зa припрeму, дeкoрисaњe И сeрвирaњe
тoплих, хлaдних И сувих пoслaстицa.
Нeoпхoднoст стaлнoг прилaгoђaвaњa прoмeнљивим зaхтeвимa тржиштa рaдa, пoтрeбa кoнтинуирaнoг oбрaзoвaњa, стручнoг
усaвршaвaњa, рaзвoja кaриjeрe, унaпрeђeњe мoгућнoсти зaпoслeњa,
усмeрaвa учeникe дa сe oспoсoбљaвajу зa:
- примeну тeoриjских знaњa У прaктичнoм кoнтeксту;
- eфикaсaн рaд У тиму;
- прeузимaњe oдгoвoрнoсти зa влaститo кoнтинуирaнo учeњe И нaпрeдoвaњe У пoслу И кaриjeри;
- блaгoврeмeнo рeaгoвaњe нa прoмeнe У рaднoj срeдини;
- прeпoзнaвaњe пoслoвних мoгућнoсти У рaднoj срeдини И ширeм сoциjaлнoм oкружeњу;
- примeну сигурнoсних И здрaвствeних мeрa У прoцeсу рaдa;
- примeну мeрa зaштитe живoтнe срeдинe У склaду сa кoнцeптoм oдрживoг рaзвoja;
- упoтрeбу инфoрмaтичкe тeхнoлoгиje У прикупљaњу, oргaнизoвaњу И кoришћeњу инфoрмaциja У рaду И свaкoднeвнoм живoту.
9. Исхoди стручнoг oбрaзoвaњa
Стручнe кoмпeтeнциje

Знaњa
Вeштин
Пo зaвршeнoм прoгрaму oбрaзoвaњa зa oвaj прoфил, учeник ћe бити e
oспoсoбљeн дa:
- oдрaжaвa личну хигиjeну И рaдну унифoрму
oргaнизуje сoпствeни рaд И
- oбjaсни знaчaj И нaвeдe принципe: сaнитaрнe зaштитe, хигиjeнскe
рaднo мeстo
зaштитe, зaштитe здрaвљa И бeзбeднoсти нa рaду, eкoлoшкe
прeмa стaндaрду
зaштитe, ХAЦЦП
- oдржaвa хигиjeну рaднoг мeстa, срeдинe
стaндaрдa при рукoвaњу нaмирницaмa
oпрeмe И инвeнтaрa
- oбjaсни нaмeну И кaрaктeристикe oпрeмe И инвeнтaрa зa
- сoртирa aлaт И oдлaжe гa нa oдгoвaрajућe
припрeмaњe пoслaстицa
мeстo
- oбjaсни нaчинe И прaвилa oдржaвaњa aлaтa урeђaja И инвeнтaрa
- утврђуje стaњe oпрeмe, урeђaja И инвeнтaрa
- нaвeдe нaчинe И систeмe oргaнизaциje рaдa У
- oсигурaвa рaднe прoцeсe И хигиjeну
пoслaстичaрници И угoститeљскoм прeдузeћу
при рукoвaњу нaмирницaмa
- oбjaсни принципe сaстaвљaњa И писaњa инструмeнaтa пoнудe
- oбeзбeђуje тeхничкe услoвe У смислу
- примeњуje стручну тeрминoлoгиjу У пoслaстичaрству
бeзбeднoсти И зaштитe здрaвљa
(oсвeтљeњe, прoвeтрaвaњe, зaштитнa
срeдствa И сл.)
- укaжe прву пoмoћ У случajу мeхaничких,
хeмиjских, тeрмичких пoврeдa И струjних
удaрa
врши приjeм, oбрaду, пaкoвaњe И - рaзликуje врстe И кaтeгoриje живoтних нaмирницa
- нaручуje И примa нaмирницe
рaди У тимуквaлитeт нaмирницa И изврши
склaдиштeњe нaмирницa И гoтoвих - oпишe сaстaв И oргaнoлeптичкa свojствa нaмирницa
- прeпoзнaje
- припрeмa инструмeнaтa пoнудe
пoслaстицa
- рaзликуje нaчинe oбрaдe нaмирницa
клaсирaњe
- нaвeдe И oбjaсни узрoкe квaрeњa пojeдинaчних групa нaмирницa
- чисти нaмирницe
- oбjaсни принципe склaдиштeњa И чувaњa нaмирницa И гoтoвих
- oбрaђуje нaмирницe - мeхaнички И тeрмички
пoслaстицa
- сoртирa И уклaњa oтпaткe при oбрaди
- рaзликуje врстe aмбaлaжe зa чувaњe нaмирницa, пoлупрoизвoдa И
нaмирницa
гoтoвих
- пaкуje нaмирницe И пoлупрoизвoдe У
прoизвoдa
aмбaлaжу И oдлaжe их нa oдгoвaрajући нaчин
- пaкуje гoтoвe пoслaстицe У aдeквaтну
aмбaлaжу И oдлaжe их нa oдгoвaрajући нaчин
- пaкуje И дeклaришe пoслaстицe У
прoдajну aмбaлaжу

Стaвoви
- сaвeснo, oдгoвoрнo, урeднo И
блaгoврeмeнo oбaвљa пoвeрeнe пoслoвe
- испoљи пoзитивaн oднoс прeмa примeни
сaнитaрних И здрaвствeних мeрa У прoцeсу
рaдa
- испoљи пoзитивaн oднoс прeмa знaчajу
функциoнaлнe И тeхничкe испрaвнoсти
oпрeмe И срeдстaвa зa рaд
- eфикaснo oргaнизуje врeмe
- вoди рaчунa o рeжиjским трoшкoвимa
- примeњуje инoвaциje У рaду
- испoљи љубaзнoст, кoмуникaтивнoст,
прeдузимљивoст, нeнaмeтљивoст И
флeксибилнoст У oднoсу прeмa сaрaдницимa
- испoљи пoзитивaн oднoс прeмa
прoфeсиoнaлнoeтичким нoрмaмa И врeднoстимa

припрeмa тoплe, хлaднe И
сувe пoслaстицe

- oбjaсни oснoвнe принципe нутрициoнизмa
- рaзликуje глaвнe И пoмoћнe сирoвинe зa прoизвoдњу пoслaстицa
- нaвeдe рeцeптурe И пoступкe зa припрeму рaзличитих врстa:
слaдoлeдa, тoртa, кoлaчa, лeдeних пoслaстицa, ситних кoлaчa,
чajнoг пeцивa, кoмпoтa, вoћних сaлaтa, купoвa, нaпитaкa, тoплих
пoслaстицa.
- рaзликуje нaчинe oбликoвaњa пoслaстицa У склaду сa врстoм
- нaвeдe нaчинe дeкoрисaњa пoслaстицa У склaду сa врстoм
- oбjaсни рeцeптурe И нaчинe изрaдe рaзличитих дeкoрaтивних
eлeмeнaтa
- крaткo oпишe нoрмaтив зa oдгoвaрajућу врсту пoслaстицa

примa И издaje пoруџбинe

- нaвeдe нoрмaтивe фoрмирaњa пoрциje
- oбjaсни нaчин издaвaњa пoслaстицa пo нaруџби или мeниjу
- oбjaсни принципe И нaчинe дeкoрисaњa пoрциje

вoди eвидeнциje

-

нaвeдe врстe eвидeнциja
oпишe прoцeдуру eвидeнтирaњa издaтих пoслaстицa
oбjaсни eлeмeнтe кaлкулaциje прoизвoдних цeнa пoслaстицa
oбjaсни знaчaj И структуру дeклaрaциje

- дoзирa нaмирницe прeмa нoрмaтиву
- врши мeхaничку И тeрмичку oбрaду
нaмирницa
- пoдeси укус, мирис, бojу И другa свojствa
пoслaстицe дoдaвaњeм oдгoвaрajућих сaстojaкa
- успoстaви жeљeну кoнзистeнциjу, структуру,
хoмoгeнoст И другe кaрaктeристикe пoслaстицe
- пoдeси рaд, кoнтрoлишe И искључуje
aпaрaтe И урeђaje
- изрaђуje дeкoрaтивнe eлeмeнтe
- oбликуje пoслaстицe
- дeкoришe пoслaстицe
- примa пoруџбинe oд кoнoбaрa или клиjeнтa
- фoрмирa пoрциje пo нoрмaтивимa
- сeрвирa И дeкoришe пoслaстицe
- издaje припрeмљeнe пoслaстицe кoнoбaру или
клиjeнту нa oснoву нaруџбe
- фoрмирa трeбoвaњe нaмирницa
- пoпишe нaмирницe
- вoди eвидeнциjу утрoшeних нaмирницa
- eвидeнтирa кoличину издaтих пoслaстицa
- eвидeнтирa рaсхoдoвaнe нaмирницe
- припрeми трaжeнe пoдaткe зa кaлкулaциje И
фoрмирaњe цeнoвникa
- дeклaришe гoтoвe пoслaстицe
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Листа изборних предмета према програму образовног профила
Р.Б.

Листа изборних предмета

Први разред

Други разред

Трећи разред

2

Стручни предмети
1.

Пословни страни језик

2

2.

Пословна информатика

2

3.

Психологија у туризму и угостотељству

4.

Чоколатерство

5.

Маркетинг у туризму и угоститељству

2

6.

Општа туристичка географија

2

2
2

Општеобразовни предмети
1.

Страни језик 1

2.

Изабрани спорт

3.

Историја (одабране теме)

4.

Ликовна култура

1
1

1
1

1
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5.

Музичка култура

1

7.1. Образовни профил посластичар – први разред

A: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Посластичар
Српски језик и књижевност
први
102
3
Читанка са књижевнотеоријским појмовима
за 1. разред

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

Редни
број

број
часова у

вежбе

обрада

остали
типови

практ.

практ.

наст.ки
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области

2

 Увод у проучавање
књижевног дела
 Књижевност старог века

3

 Средњовековна књижевност

4

 Народна књижевност

5

 Хуманизам и ренесанса

6

 Општи појмови о језику

1.

7

8
9

 Фонетика

 Правопис


Култура изражавања

1. Увођење ученика у свет
књижевног дела и књижевност као
науку и уметност
2. Упознавање ученика са
митологијом, репрезентативним
делима старог века и њиховим
значајем за развој европске културе
3. Упознавање са споменицима
јужнословенске културе, развојем
писма и језика, делима
средњовековне књижевности
4. Указивање на народну
књижевност као израз колективног
мишљења и осећања, ризницу
народних обичаја, кодекс етичких
норми
5. Упознавање са поетиком
хуманизма и ренесансе, њеним
најзначајним представницима и
књижевним делима
6. Указивање на проучавање језика
као система, упознавање са његовом
функцијом, друштвеном
условљеношћу и историјским
развојем
7. Стицање знања из области
фонетике (фонологије) и
морфофонологије књижевног језика
и способности да се та знања
примене у говору и писању.
8. Оспособљавање ученика да пишу
у складу са правописном нормом
9. Оспособљавање ученика да
користе различите облике казивања
и функционалне стилове

области

1.

13

2

12

3

12

4

12

5

10

6

5

7

10

8

10

9

18

часова

тенича
р
-

наст.
у блоку
-
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Исходи

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
1.

-

разликује врсте уметности и њихова изражајна средства

објасни појам и функцију књижевности као уметности и
однос књижевности и других уметности
наведе научне дисциплине које се баве проучавањем
књижевности
познаје књижевне родове и врсте и разликује њихове основне
одлике
одреди тему, мотив, сиже, фабулу, лик и идеју у књижевном
делу
износи своје утиске и запажања о књижевном делу, тумачи
његове битне чиниоце и вреднује га
објасни универзалне поруке књижевности старог века
наведе најзначајније споменике јужнословенске културе,
језик, писмо и век у ком су настали
- именује ауторе и дела
- разуме поетику жанрова средњовековне књижевности
- лоцира обрађене текстове у историјски контекст
- објасни значај средњовековне књижевности за српску културу
- анализира изабране текстове уз претходно припремање путем
истраживачких задатака
- разликује лирске, епске и лирско-епске песме
уочи одлике усмене уметности речи (колективност,
варијантност, формулативност)
- процењује етичке вредности изнете у делима народне
књижевности
- тумачи ликове, битне мотиве, фабулу, сиже, композицију и
поруке у одабраним делима
- упореди уметничку интерпретацију стварности и историјске
чињенице
4. • наведе најзначајније представнике и њихова дела
•
објасни значење појмова хуманизам и ренесанса
наводи и на обрађеним делима образлаже одлике епохе
•
упореди вредности средњег века са вредностима хуманизма и
ренесансе
објасни значај уметности хуманизма и ренесансе за развој
европске културе и цивилизације

Облик рада

Методе рада

Фронтални

Монолошка

Индивидуални

Дијалошка

Групни

Рад на тексту

-

2.

3.

Писани радови
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5. • објасни функцију језика и појам језичког знака
•
разуме природу модерног књижевног (стандардног) језика
наведе фазе развоја књижевног језика до 19. века
наведе дисциплине које се баве проучавањем језичког система
6. • објасни функцију језика и појам језичког знака
•
разуме природу модерног књижевног (стандардног) језика
•
наведе фазе развоја књижевног језика до 19. века
•
наведе дисциплине које се баве проучавањем језичког
система
•
уме да се служи правописом
•
разликује гласовне алтернације
•
влада акценатским гласовним системом књижевног
(стандардног) језика и да га примењује у говору

7. • примени знања о гласовним алтернацијама у складу са
језичком нормом
8• примени употребу великог и малог слова у складу са
језичком нормом
подели речи на крају реда у складу са језичком нормом
9. • опише стања, осећања, расположења, изрази ставове, донесе
закључке у усменом и писаном изражавању
•
разликује функционалне стилове
•
препозна и примени одлике разговорног и
књижевноуметничког функционалног стила
попуњава формуларе, уплатнице, захтеве и слично у складу са
језичком нормом
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Назив предмета:

СТРАНИ ЈЕЗИК

Годишњи фонд
часова:

68

Разред:

Први

Циљеви
предмета:

Развијање сазнајних и интелeктуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз
уважавање различитости и усвајање знања и умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и
писаном облику, како у свакодневном животу тако и у пословном окружењу.
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ЦИЉ
СЛУШАЊЕ
Оспособљавање
ученика за
разумевање
усменог говора

ИСХОДИ НА КРАЈУ
ПРВОГ РАЗРЕДА
Ученик ће бити у стању
да:
 разуме реченице,
питања и упутства из
свакодневног говора
(кратка упутства
изговорена
споро и разговетно)
 разуме општи садржај
краћих, прилагођених
текстова
(рачунајући и стручне)
после неколико
слушања или уз помоћ
визуелних ефеката (на
упутствима, формуларима, ознакама,
етикетама)
 разуме бројеве (цене,
рачуне, тачно време)











ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ
ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ
( 80% + 20%)
Свакодневни живот ( организација
времена, послова, слободно време )
Храна и здравље
( навике у исхрани,
карактеристична јела и пића у
земљама света )
Познати градови и њихове
знаменитости
Спортови и позната спортска
такмичења
Живот и дела славних људи
ХХ века (из света науке и
културе )
Медији (штампа, телевизија )
Интересантне животне
приче и догађаји
Свет компјутера
( распрострањеност и
примена )

КОМУНИКАТИВНЕ
ФУНКЦИЈЕ
Представљање себе и других
2. Поздрављање (састајање,
растанак; формално,
неформално, специфично по
регионима)
3. Идентификација и именовање
особа, објеката, боја, бројева
итд.)
4. Давање једноставних
упутстава и команди
5. Изражавање молби и
захвалности
6. Изражавање извињења
7. Изражавање потврде и
негирање
8. Изражавање допадања и
недопадања
9. Изражавање физичких
сензација и потреба
10. Исказивање просторних и
временских односа
11. Давање и тражење
информација и обавештења

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Комуникативна настава страних
језика подразумева поимање
језика као средства комуникације;
инсистира на употреби
циљног језика у учионици у добро
осмишљеним контекстима од
интереса за ученике;
претпоставља примену тзв.
Teacher talk,
одн. прилагођавање говорне
делатности наставника
интересовањима и знањима
ученика; инсистира на
комуникативном
аспекту употребе језика, одн. на
значењу језичке поруке, а не
толико на граматичној
прецизности исказа ;
претпоставља да се
знања ученика мере прецизно
дефинисаним релативним, а не
толико апсолутним
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ЧИТАЊЕ
Оспособљавање
ученика за
разумевање
прочитаних
текстова





у непознатом тексту
препознаје познате
речи, изразе и реченице
(нпр. у огласима, на
плакатима)
разуме општи садржај и
смисао краћих текстова
(саопштења,формулара
са подацима о некој
особи, основне команде
на машинама/компјутеру, декларације о
производима, упутства
за употребу и примену)

СТРУЧНЕ ТЕМЕ
 Занимања , описи послова и задужења у
домену угоститељства
 Врсте угоститељских објеката и описи
услуга у угоститељству
 Прибор и опрема за рад у
угоститељском објекту
 Врсте намирница, јела и посластица
 Храна по регијама, одлике националних
кухиња и обичаја у исхрани.
 Начин сервирања хране и посластица
 Мере одржавања хигијене и квалитета
 Читање, праћење и вођење прописане
документација у домену струке
 Пословна комуникација у писменом и
усменом облику на страном језику
(телефонирање, уговарање састанака,
потврђивање или одбијање резервације или
поруџбине, рекламације и др.)
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
I. РЕЧЕНИЦА
Обновити реченичне модел обухваћене
програмом за основну школу.
- Ред речи у реченици. Место прилога и
прилошких одредби.
- Tag questions
- Индиректни говор
а) изјаве – без промене глаголског времена
(глагол главне реченице у једном од
садашњих времена)
б) молбе, захтеви, наредбе
в) питања са променом реда речи – без
промене глаголског времена (глагол главне
реченице у једном од садашњих
времена)

12. Описивање и упоређивање
лица и предмета
13. Изрицање забране и
реаговање на забрану
14. Изражавање припадања и
поседовања
15. Скретање пажње
16. Тражење мишљења и
изражавање
слагања и неслагања
17. Тражење и давање дозволе
18. Исказивање честитки
19. Исказивање препоруке
20. Изражавање хитности и
обавезности
21. Исказивање сумње и
несигурности

критеријумима тачности.
Један од кључних елемената
комуникативне наставе је и
социјална интеракција кроз рад у
учионици. Она се базира
на групном или индивидуалном
решавању проблема, потрази за
информацијама и мање или више
комплексним задацима. У тим
задацима увек су јасно одређени
контекст, процедура и циљ, чиме
се унапређује квантитет језичког
материјала који је
неопходан услов за било које
учење језика. Такозвана
комуникативно-интерактивна
парадигма у настави страних
језика, између осталог, укључује и
следеће компоненете:
 усвајање језичког садржаја
кроз циљано и осмишљено
учествовање у друштвеном чину
 поимање наставног програма
као динамичне, заједнички
припремљене и ажуриране листе
задатака и активности

наставник је ту да омогући
приступ и прихватање нових идеја
 ученици се третирају као
одговорни, креативни, активни
учесници у друштвеном чину

уџбеници су само један од
ресурса; осим њих препоручује се
и примена других извора
информација и дидактичких
материјала, поготову кад је реч о
стручним темама
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ГОВОР
Оспособљавање
ученика за
кратко
монолошко
излагање на
страном језику



употребљава
једноставне изразе и
реченице да би
представио
свакодевне, себи
блиске личности,
активности, ситуације
и догађаје

- Yes/No питања
- “WH” питања

 учионица постаје простор
који је могуће реструктурирати из
дана у дан

- Директна и индиректна питања

Важан циљ у учењу страног језика
у средњим стручним школама је
овладавање језиком струке, и то у
оноликој мери која је неопходна
да се језик користи ради
информисаности и
оспособљености за једноставну
комуникацију у усменом и
писаном облику на страном
језику. Тај сегмент наставе
страног језика који се прогресивно
увећава од 20 до 50% током
четворогодишњег образовања
мора да буде јасно дефинисан и у
складу са исходима везаним за
квалификације струке.
Неопходно је да стручна тематика
која се обрађује на страном језику

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА
1. Члан
- Обновити употребу одређеног и
неодређеног члана
- Нулти члан уз градивне и апстрактне
именице
2.

Именице

- Множина именица – обновити
- Изражавање припадања и својине –
саксонски генитив
- Бројиве и небројиве именице
3.

Заменички облици
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ПИСАЊЕ
Оспособљавање
ученика за
писање краћих
текстова
различитог
садржаја








саставља кратак
текст (мејл, писмо)
о одговарајућој
теми
пише кратке
поруке релевантне
за посао (место и
термини састанка)
пише краћи текст о
себи и свом
окружењу
попуњава
формулар где се
траже опширнији
лични и пословни
подаци

а) Заменице
- Личне заменице у функцији субјекта и
објекта
- Показне заменице
- Односне заменице
б) детерминатори
- Показни детерминаотри
- Неодређени детерминатори
- Присвојни детерминатори
4. Придеви
- Обновити компарацију придева
- too/not…enough/not as…(as)/…than
5. Бројеви
- Обновити просте и редне бројеве
6. Кванитификатори
III ГЛAГОЛСКА ГРУПА
1. Глаголи
- Обновити глаголске облике предвиђене
програмом за основну школу

прати исходе појединих стручних
предмета и буде у корелацији са
њима. Реализација наставе језика
струке се много више огледа у
развијању рецептивних вештина
него продуктивних јер је сврха
учења страног језика, у првој
линији, усмерена на то да се
ученици оспособе да прате
одређену стручну литературу у
циљу информисања, праћења
иновација и достигнућа у области
струке, усавршавања и напредовања.
Стога је спектар текстова који се
препоручују велики: шематски
прикази, упутства о примени
апарата, инструмената или пак
материјала, хемикалија, рецепти,
декларације, краћи стручни
текстови чији је садржај
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ИНТЕРАКЦИЈА
Оспособљавање
ученика за
учешће у
дијалогу на
страном језику и
размену краћих
писаних порука







на једноставан
начин се
споразумева са
саговорником који
говори споро и
разговетно
поставља
једноставна питања
у вези са познатим
темама из живота и
струке као и да
усмено или
писмено одговара
на иста (бројеви,
подаци о
количинама,време,
датум)
напише кратко
лично писмо,
поруку,
разгледницу,
честитку

- Модални глаголи: may can, must
- Пасивне конструкције – садашње
време/прошло – the Simple present/past
(прошло време рецептивно)
- going to и трајни презент за планове и
намере, going to и will (за будућа
предвиђања)
- used to
2. Прилози, извођење прилога и употреба,
прилози вероватноће са may, might и
will
3. Предлози, најчешћи предлози за
оријентацију у времену и простору.
4. Кондиционал први
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
Mорфосинтаксички и фонетски садржаји
Члан
Одређени и неодређени члан. Основна
употреба.
Члан спојен с предлозима: di, a, da, in, su и
con.
Одређени члан уз основне и редне бројеве.
Именица
Род именица. Правилна множина именица.
Множина именица на: -co, -go, -ca, -ga.
Најчешћи примери неправилне множине:
именице које се завршавају на
консонант (il bar, i bar), именице које се
завршавају
на наглашени вокал (la città, le città),
скраћене именице (la foto, le foto),
једносложне именице (il re, i re), именице

релевантан за тематске садржаје
стручних предмета, извештаји,
каталози, програми сајамских
активности и сл. Веома је битно у
раду са таквим текстовима
одредити добру дидактичку
подршку. Добро осмишљени
налози упућују на то да одређене
текстове, у зависности од тежине
и важности информација које они
носе, треба разумети глобално,
селективно или пак детаљно.
Продуктивне вештине треба
ограничити на строго функционалну примену реалну за захтеве
струке. То подразумева писање
кратких порука, мејлова у
оквиру пословне комуникације,
попуњавање формулара, рачуна и
др. административних паира
(поруџбенице, рекламације,
захтеви, молбе) и вођење усмене
комуникације која омогућава
споразумевање на основном нивоу
било у директном контакту са
саговорником или у телефонском
разговору.
Предвиђен је по један писмени
задатак у сваком полугодишту.
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које се завршавају на i (la tesi, le tesi).

МЕДИЈАЦИЈА
Оспособљавање
ученика да
преводи, сажима
и препричава
садржај краћих
усмених и
писаних текстова



на једноставан
начин сажме и
преприча садржај
краћих текстова

Заменице
Личне заменице у служби субјекта ( io, tu,
lui, lei, Lei, noi, voi, loro).
Наглашене личне заменице у служби
објекта (me, te, lui, lei, Lei, noi, voi, loro)
Присвојне заменице (mio, tuo, suo, nostro,
vostro, loro).
Показне заменице (questo, quello).
Упитне заменице ( chi? i che?/ che cosa?)
Неодређене заменице (ognuno i qualcuno).
Придеви
Описни придеви, слагање придева и
именице у роду и броју. Описни придеви
buono i bello; неодређени придев tutto.
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МЕДИЈСКА
ПИСМЕНОСТ
Оспособљавање
ученика да
користе медије
као изворе
информација и
развијају
критичко
мишљење у вези
са њима



користи садржаје
медијске
продукције
намењене учењу
страних језика
(штампани
медији, аудио/видео
записи,компакт диск,
интернет итд.)

Придеви на – co (bianco, simpatico), -go
(largo, analogo)
Присвојни придеви: mio, tuo, suo, nostro,
vostro, loro. Употреба члана уз присвојне
придеве.
Морфолошке одлике придева questo, quello,
bello i buono.
Неодређени придеви ogni и qualche.
Назив боја, морфолошке особености
придева viola, rosa, blu, arancione.
Бројеви: основни бројеви, редни бројеви.
Употреба основних и редних бројева при
означавању датума.
Глагол
Садашње време (Indicativo Presente) глагола
све три коњугације. Садашње време
неправилних глагола: essere, avere,
andare, dare, fare, bere, venire, stare, uscire,
dire, tenere.
Садашње време модалних глагола volere,
dovere, potere, sapere.
Употреба глагола piacere.

ЗНАЊЕ О
ЈЕЗИКУ

 препознаје и
правилно користи
основне фонолошке
(интонација,прозодија,
ритам) и
морфосинтаксичке
категорије(именички и
глаголски наставци,
основни ред речи)

Партицип прошли и прошло свршено време
Passato prossimo: прелазних и непрелазних
глагола; неправилних глагола.
Будуће време (Futuro semplice) глагола с
правилним и неправилним основама.
Предбудуће време (Futuro anteriore).
Прилози
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Врсте прилога: за начин, место и време
Прилошке речце ci и vu.

Предлози
Прости предлози du, a, da, иn, con, su, per,
tra, fra и њихова основна употреба.
Предлози dentro, fuorи, sotto, sopra, davantи,
dиetro.
Синтакса
Проста реченица: потврдна, упитна,
одрична. Tu seи utaluano. No, uo non sono
utaluano. (Tu) seu utaluano?
Сложена реченица:
Adesso non lavoro puù, ma ho puù tempo per
leggere e scrиvere e gиocare con и mueu
nиpotu.
Ред речи у реченици. Место прилога и
прилошких одредби. Nel lиbretto cu sono
nomu deu professoru e altre unformazuonu
utulu.
Лексикографија
Структура и коришћење двојезичних
речника.
Ученику треба показати и стално га
подстицати на поседовање, употребу и
правилно коришћење речника (двојезичног
и, касније, једнојезичног), дати основне
податке о речничкој литератури
одговарајућег квалитета. Подстицати га на
контакт саписаном литературом,
електронским садржајима и сл.
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Именице
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Усвајање рода, броја и падежа именица уз
помоћ детерминатива и наставака.
Номинатив, генитив, датив и акузатив
једнине и множине са одговарајућим
предлозима и без њих. Саксонски генитив.
Детерминативи
Усвајање детерминатива као одреднице
рода, броја и падежа именица (одређени
неодређени, показни, присвојни,
квалификативни, неодређени)
Заменице
Личне заменице у номинативу, дативу и
акузативу једнине и множине. Присвојне и
показне заменице као детерминативи уз
именицу. Деклинација неодређене заменице
jemand, niemand, etwas, nichts
Придеви
Придеви у саставу именског предиката и у
атрибутивној функцији (више рецептивно
него продуктивно). Поређење придева,
описна компарација са ebenso....wie, nicht so
.....wie
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Бројеви
Основни и редни бројеви
Предлози
Предлози са генитивом, дативом,
акузативом, дативом и акузативном
Глаголи
Презент и футур јаких, слабих, помоћних,
рефлексивних, сложених и модалних
глагола. Перфект и претерит
најфреквентнијих глагола
Реченице
Независно сложене реченице (und, aber,
oder, denn, darum, deswegen, trotzdem)
Зависно сложене – узрочне (weil),
временске (wenn, als, während, bis),
концесивне (obwohl), релативне.

РУСКИ ЈЕЗИК
Реченица
Однос реченица у сложеној реченици:
независно сложене и зависно сложене
реченице. Управни и неуправни говор.
Именице
Варијанте падежних наставака: локатив
једнине на -у; о береге/на берегу, о лесе/ в
лесу, о крае/на краю; номинатив
множине на –а, -я, -ья, -е: города, учителя,
деревья, граждане.
Именице којима се означавају професије
људи, њихова национална и територијална
припадност. Промена именица на: ия, -ие, -мя.
Именице плуралиа тантум (рецептивно).
Обнављање и систематизација основних
именичких промена.
Заменице
Обнављање и систематизација заменица
обрађених у основној школи: личне, упитне
(кто, что, какой, какое, какие).
Одричне заменице: никто, ничто,
никакой, ничей, и неодређене заменице:
кто-то, кто-нибудь, некорый, несколко
обрађивати као лексику.
Придеви
Промена придева
Поређење придева типа: страший,
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Шпански језик
Слагање детерминатива и именице у роду и
броју, апокопирање придева уз именицу,
неодређени детерминативи ( alguno,
ninguno, todo, cualquiera ) у различитим
значењима.
Tráeme algún libro de García Márquez.
Todas las mañanas, todo el mundo…
Un muchacho cualquiera…
Морфеме типичне за мучки и женски род
именица и придева
muchacho/muchacha
actor/actriz
trabajador/trabajadora
generoso/generosa
као и именице и придеви који немају
морфолошку ознаку рода,
violinista, cantante, interesante, verde…
Глаголска група
Облици индикатива: сва глагоска времена
савладана у основној школи примењивати и
препознавати у тексту/говору.
Питања са упитним речима:
Quién, qué, cuándo, cómo, dónde, etc.
Индиректна питања
¿ Sabes si ha llegado ?
Pregúntale si ha cogido la tarjeta.
Yo te pregundo que has comprado.
Негација
Nada, nadie, ningun ( o/a ), nunca, tampoco.
¿ Ha venido alguien ? – No, no ha venido
nadie./ Nadie ha venido.
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No me gusta esta película. – A mí tampoco.
Хипотетичке реченице (први тип)
Si me visitas el verano que viene, te llevare a la
playa.
Промена значења придева у зависности
од позиције уз именицу
Un hombre grande / Un gran hombre.
Казивање времена и одредбе за време
Дани у недељи, mañana, ayer,
pasado/próxиmo, que vиene, durante, después
de, antes de, cuando, hace…, dentro de…
Antes de haberse ido, me dejó su dirección
nueva.
¿ Cuándo lo viste ? Lo vi cuando regresé de
viaje. El lunes que vиene, El domиngo pasado,
Salиó hacetreиnta mиnutos… regresa dentro
de una hora…
Поређење
Más que, menos que, el/la más, tan…como,
Este libro es el más interesante que he leído.
Su última película no es tan interesante como
la del año pasado.
Одредбе за начин
Прилози на –mente и прилошке
конструкције
Miguel maneja el coche cuidadosamente/con
mucho cuidado.
Изрази за меру и количину
Mucho, un poco de, una docena de,
aproximadamente, más o menos…
¿ Cuántos estudиantes han visto este programa
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? – Más o menos, treinta.
Сложене реченице са инфинитивом ( са
модалним глаголима и финалне
реченице)
Quiero viajar.
Lo hago para satisfacerte.
Ортографија
Интерпункција – основна правила ( са
акцентом на облике који не постоје у
српском језику).
Писање великог слова.

Назив предмета:

Физичко васпитање

Годишњи фонд часова:

68

Разред:

први
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ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у стању
да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ

НАЧИН

ПО ТЕМАМА

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

 Унапређивање и
очување
 Здравствена
здравља;
култура и
 Утицај на
физичка
правилно
активност, као
држање тела
основа за
(превенција
реализовање
постуралних
постављених
поремећаја);
циљева и
исхода;

 Препозна везе између физичке
активности и здравља;
 Објасни карактеристике положаја тела,
покрета и кретања у професији за коју се
школује и уочи оне, које могу имати
негативан утицај на његов раст, развој;
 Одабере и изведе вежбе обликовања и
вежбе из корективне гимнастике, које ће
превентивно утицати на могуће
негативне утицаје услед рада у
одабраној професији;

 Вежбе обликовања (јачања,
лабављење и растезање);
 Вежбе из корективне гимнастике;
 Провера стања моторичких и
функционалних способности;

 Развој
моторичких и
функционалн
их
способности
човека, као
основа за
реализовање
постављених
циљева и
исхода;

 Именује моторичке способности које
треба развијати, као и основна средства
и методе за њихов развој;
 Примени адекватна средства (изводи
вежбе) за развој и усавршавање
моторичких способности из: вежби
обликовања, атлетике, гимнастике,
пливања и спортских игара за развој:
снаге, брзине, издржљивости, гипкости,
спретности и окретности;

ТЕМА

ЦИЉ

 Развој и
усавршавање
моторичких
способности и
теоријских знања
неопходних за
самостални рад
на њима;





 Вежбе снаге без и са малим
теговима (до 4 кг.);
 Трчање на 60 м и 100 м;
 Трчање на 800 м ученице и
1000 м ученици;
 Вежбе растезања (број
понављања и издржај у
крајњем положају),
 Полигони спретности и
окретности и спортске игре;
 Аеробик;





На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе / учења,
планом рада и начинима
оцењивања;
Током реализације часова
физичког васпитања давати
информације о томе које
вежбе позитиво утичу на статус
њиховог организма, с обзиром
на карактеристике њихове
професије, а које негативно
утичу на здравље;
Ученици који похађају
трогодишње стручне школе
далеко су више оптерећени у
редовном образовању
практичном и теоријском
наставом од осталих ученика ;
Због тога је физичко
васпиатање, у овим школама,
значајно за активнан опоравк
ученика, компензацију и
релаксацију с обзиром на
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њихова честа статичка и
једнострана оптерећења.
Теоријска знања из области
физичких активности су од
великог значаја за укупним
бављењем физичким
вежбама.



Усвајање
 Стицање
знања,
моторичких
умења и
умења (вештина)
вештина из
и теоријских
спортских
знања
грана и
неопходних за за
дисциплина
њихово усвајање;
као основа
 Мотивација
за
ученика за
реализовањ
бављењем
е
физичким
постављених
активностима;
циљева и
 Формирање
исхода;
позитивног
психосоцијалних
образаца
 Атлетика;
понашања;
 Примена
стечених умења,
знања и навика у
свакодневним

 Кратко опише основне карактеристике и
правила атлетике, гимнастике и спортске
гране - дисциплина које се уче;
 Демонстрира технику дисциплина из
атлетике и гимнастике (вежби на
справама и тлу) које - поседује вештину,
технику и тактику спортске игре као и
вежбе из осталих програмом
предвиђених садржаја
 Детаљније опише правила спортске
гране за коју показује посебан интерес за коју школа има услове;
 Објасни због којих је карактеристика
физичког васпитања важно, да активно
учествује у процесу наставе и да
самостално спроводи одређен програм
физичке и спортске активности;
 Жели да се бави физичким, односно
спортским активностима, пошто
сагледава (детектује) позитивне
карактеристике физичке и спортске

 АТЛЕТИКА
У свим атлетским дисциплинама
треба радити на развијању основних
моторичких особина за дату
дисциплину;

Трчања:
Усавршавање технике трчања на
кратке и средње стазе:

Облици наставе
Предмет се реализује кроз
следеће облике наставе:
 теоријска настава (4 часа)
 мерење и тестирање (8
часова)
 практична настава (
56часова)

-100 m ученици и ученице;

Подела одељења на групе

-800 m ученици и ученице ;

Одељење се не дели приликом
реализације;

-штафета 4 x 100 m ученици и
ученице

Настава се изводи фронтално и
по групама, у зависности од
карактера методске јединице
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условима живота
и рада;
Естетско
изражавање
покретом и
доживљавање
естетских
вредности
покрета и
кретања;
Усвајање етичких
вредности и
подстицање
вољних особина
ученика ;
Повезивање
моторичких
задатака у
целине;
Увођење
ученика у
организовани
систем припрема
за школска
такмичења, игре,
сусрете и
манифестације;

 Развијање
елемената ритма














активности - њихове позитивне утицаје
на здравље, дружење и добро
Вежбаање технике трчања на
расположење;
Сагледа негативне утицаје савременог
средњим стазама умереним
начина живота (пушење, дрога, насиље, интезитетом и различитим темпом у
деликвентно понашање) и буде свестан
трајању од 5 до 10 min.
да је физичким, односно спортским
активностима могуће предупредити
Крос: јесењи и пролећни
негативне утицаје;
Комуницира путем физичких односно
-800 m ученице,
спортских активности са својим
-1000 m ученици.
друговима и ужива у дружењу и
контактима;
Скокови:
Доводи у везу свакодневни живот и
способност за учење и практичан рад са
Скок удаљтехником увинућа
физичким,м односно спортским
активностимаи правилном исхраном;
Скок увис леђном
самостално бира физичку, односно
спортску активност и изводи је у
Бацања:
окружењу у коме живи;
Објасни да покрет и кретање, без обзира Бацање кугле, једна од рационалних
на то којој врсти физичке,односно
техника (ученице 4 kg , ученици 5 kg
спортске активности припада, има своју
).
естетску компоненту (лепота извођења,
лепота доживљаја);
Спровести такмичења у одељењу, на
Ужива у извођењу покрета и кретања;
резултат, у свим реализованим
Наводи основне олимпијске принципе и
атлетским дисциплинама.
примењује их на школским спортским
такмичењима и у слободном времену;
Препозна нетолерантно понашање

која се реализује. Уколико је
потребно, нарочито за вежбе из
корективне гимнастике,
пориступ је индивидуалан.

Место реализације наставе
 Теоријска настава се
реализује у учионици или у
сали, истовремено са
практичном наставом;
 Практична настава реализује
се на спортском вежбалишту
(сала, спортски отворени
терени, базен, клизалиште,
скијалиште).

Препоруке за реализацију
наставе
 Настава се реализује у
циклусима који трају
приближно 10-12 часова
(узастопних). Наставнику
физичког васпитања је
остављено да, зависно од
потреба, прецизира трајање

- 651 -

 Спортска
гимнастоика:
(Вежбе на
справама и
тлу);

у препознавању
целина: радодмор;
напрезањерелаксација;
убрзањеуспоравање;
 Избор спортских
грана, спортскорекреативних
или других
кретних
активности као
трајног
опредељења за
њихово
свакодневно
упражњавање;

својих другова и реагује на њега, шири
 СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА
дух пријатељства, буде истрајан је у
СПРАВАМА И ТЛУ
својим активностима.
Напомене:
 Се правилно односи према окружењу у
- Наставник формира групе на основу
којме вежба, рекреира се и бави се
умења (вештина) ученика стечених
спортом, што преноси у свакодневни
после основне школе: основни,
живот;
средњи и напредни ниво
 Учествује на школском такмишењу и у
систему школских спортских такмичења. - Наставник олакшава, односно
отежава програм на основу
моторичких способности и
претходно стечених умења ученика.
1. Вежбе на тлу
За ученике и ученице:
- вага претклоном и заножењем и
спојено, одразом једне ноге колут
напред;
- став на шакама, издржај, колут
напред;
- два повезана премета странце удесно
и улево;
- за напредни ниво премет странце са
окретом за 1800 и доскомом на обе
ноге („рондат“)
2. Прескок
За ученике коњ у ширину висине
120 цм; за ученице 110 цм:

сваког циклуса, као и
редослед њиховог садржаја.
 Садржај циклуса је:
- за проверу нивоа знања на
крају школске године –
један;
- за атлетику – један;
- за гимнастику: вежбе на
справама и тлу - један
- за спорт по избору ученика
– два;
- за повезивање физичког
васпитања са животом и
радом – један.

Начин остваривања програма

 Садржаји програма
усмерени су на:развијање
физичких способности;
спортско-техничко
образовање; повезивање
физичког васпитања са
животом и радом;
 Годишњи план, програм и
распоред кросева,
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- згрчка;
- разношка
- за напредни ниво: склонка
3. Кругови
За ученике /дохватни кругови/:
- из мирног виса вучењем вис узнето,
спуст у вис стражњи, издржај,
вучењем вис узнето, спуст у вис
предњи.
За ученице /дохватни кругови/:
- уз помоћ суножним одскоком
наскок у згиб, њих у згибу /уз
помоћ/; спуст у вис стојећи
4. Разбој
За ученике /паралелни разбој/:
- из њиха у упору, предњихом саскок
са окретом за 1800 (окрет према
притци);
- њих у упору, у зањиху склек,
предњихом упор, зањих у упору, у
предњиху склек
За ученице /двовисински разбој
или једна притка вратила/:
- наскок у упор на н/п, премах

такмичења, зимовања и
других облика рада утврђује
се на почетку школске
године на наставничком
већу, на предлог стручног
већа наставника физичког
васпитања;
 Стручно веће наставника
физичког васпитања,
самостално, одређује
редослед обраде појединих
садржаја програма и
циклуса;
 Часови у току недеље треба
да буду распоређени у
једнаким интервалима, не
могу се одржавати као блок
часови. Настава се не може
одржавати истовремено са
два одељења ни на
спортском терену ни у
фискултурној сали;
 У свим разредима настава
физичког васпитања се
реализује одвојено за
ученике и одвојено за
ученице, а само у школама
које имају по два паралелна
објекта за физичко
фаспитање дозвољена је
истовремена реализација
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једном ногом до упора јашућег,
прехват у потхват упорном
руком (до предножне) и спојено
одножењем заножне премах и
саскок са окретом за 90 0
(одношка), завршити боком према
притци.
5. Вратило
За ученике /дохватно вратило/:
- суножним одривом узмак; ковртљај
назад у упору предњем; саскок
замахом у заножење (зањихом).
6. Греда
За ученице /висока греда/:
- залетом и суножним одскоком
наскок у упор, премах одножно
десном; окрет за 90 0 , упором
рукама испред тела преднос
разножно; ослонцем ногу иза
тела (напреднији ниво: замахом
у заножење) до упора чучећег;
усправ, усправ, ходање у успону са
докорацима, вага претклоном,
усклон, саскок пруженим телом
(чеоно или бочно у односу на
справу)

часа ;

Праћење, вредновање и
оцењивање
Праћење напретка ученика у
физичком васпитању се обавља
сукцесивно у току читаве
школске године, на основу
методологије праћења, мерења
и вредновања ефеката у
физичкимом васпитању –
стандарди за оцењивање
физичких способности ученика
и постигнућа у спортскимиграма

Минимални образовни захтеви
 Атлетика : трчање на 100 м за
ученике и ученице, трчање на
800 м за ученике и 500 м за
ученице, скок удаљ, увис,
бацање кугле – на резултат.
 Вежбе на справама и тлу:
За
ученике:
наставни
садржаји
из
програма
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7. Коњ са хватаљкама
За ученике:
- премах одножно десном напред
замах улево, замах удесно, замах
улево и спојено премах левом
напред; премах десном назад,
замах улево, замах удесно и
спојено одножењем десне, саскок
са окретом за 900 улево до става на
тлу, леви бок према коњу.

Школско такмичење (одељење,
школа): актив наставника физичког
васпитања бира справе на којима ће
се ученици такмичити.
За напредније ученике: састави из
система школских спортских
такмичења и учешће на вишим
нивоима школских такмичења.
Минимални образовни захтеви:
За ученике: наставни садржаји из
програма вежби на тлу, прескока,

вежби на тлу, прескока,
једне справе у упору и
једне справе у вису;
За
ученице:
наставни
садржаји из програма
вежби на тлу, прескока,
греде
и
двовисинског
разбоја.

Оквирни број часова по темама
 Тестирање и провера
савладаности стандарда из
основне школе (6 часова);
 Теоријских часова (2 у првом
и 2 у другом полугодишту);
 Атлетика (11 часова)
 Гимнастика: вежбе на
справама и тлу (11) часова;
 Спортска игра: по избору
школе(12 часова);
 Физичка активност, односно
спортска активност:у складу
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једне справе у упору и једне справе
у вису;
За ученице: наставни садржаји из
програма вежби на тлу, прескока,
греде и двовисинског разбоја.

 СПОРТСКА ИГРА (по избору)
 Понављање и учвршћивање
раније обучаваних елемената
игре;
 Даље проширивање и
продубљавање техничко-тактичке
припремљености ученика у
складу са изборним програмом за
дату игру. На основу претходних
умења у техници и тактици
наставник планира конкретне
садржаје из спортске игре;


са могућностима школе а по
избору ученика (10 часова).
 Пливање (10 часова);
 Провера знања и вештина (4
часа).
 ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ
- Из фонда радних дана и за
извођење редопвне наставе
школа у току школске године
организује:
- Два целодневна излета са
пешачењем

- I разред до 12км (укупно у оба
правца);
- II разред до 14 км (укупно у
оба правца);
- III разред do 16 km(укупно у
оба правца);

Актив наставника, према програму
који сам доноси (из програма трећег - Два кроса : јесењи и пролећни
разреда (програм по избору ученика) - Стручно веће наставника
у складу са могућностима школе,
физичког васпитања утврђује
организује наставу за коју ученици
програм и садржајизлета, и
покажу посебно интересовање;
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Препорука: уколико је могуће,
организовати наставу пливања
(посебно обуку за непливаче).

дужину стазе за кросеве,
према узрасту ученика.

- Школа организује и спроводи
спортска такмичења, као
јединствени део процеса
наставе физичког васпитања.
спортска такмичења организују
се у оквиру радне суботе и у
друго време које одреди школа.
Међушколска спортска
такмичења организују се у
оквиру календара које одреди
Савез за школски спорт и
олимпијско васпитање Србије
које је уједно и организатор ових
такмичења.
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 Спортска игра
(по избору);

 Физичка,
односно
спортска
активнот: у
складу са
могућностима
школе.
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РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Трајање модула
(часови)
НАЗИВ МОДУЛА

В
Основе рачунарске технике

12-14
14-16

Обрада текста

14-16

Табеларни прорачуни

10-12

Слајд - презентације
Интернет и електронска комуникација

УКУПНО:

14-16
64 - 74

Назив модула:

Основе рачунарске технике

Трајање модула:

12 - 14 часова
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ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

Оспособљавање
ученика за
коришћење
основних
могућности
рачунарског
система

По завршетку модула ученик ће бити
у стању да:

















класификује фазе историјског
развоја рачунара,
наведе примере употребе РС у
свакодневном животу,
дефинише појмове хардвера и
софтвера,,
разликује јединице за меру
количине података,
разликује основне компоненте
рачунара,
разликује факторе који утичу на
перформансе рачунара,
разликује врсте софтвера,
дефинише оперативни систем (ОС)
и наводи његове главне функције,
подешава радно окружење ОС,
хијерархијски организује фасцикле
и управља фасциклама и
датотекама,
разликује типове датотека,
користи текст едитор оперативног
система,
црта помоћу програма за цртање у
оквиру ОС,
инсталира нови софтвер,
компресује и декомпресује

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА















историјски развој
технологија за
складиштење, обраду и
пренос података
примена РС у разним
областима људске
делатности,
јединице за мерење
количине податка (бит,
бајт, редови величине),
основне компоненте
рачунара и њихов утицај
на перформансе
рачунара,
врсте и подела
софтвера, главне
функције ОС-а,
подешавање радног
окружења (позадина
радне површине, сат,
календар, језик
тастатуре, резолуција
монитора...),
концепти организације
датотека и фасцикли,
типови датотека,

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Ставове предвиђене модулом изграђивати и
вредновати код ученика током свих облика наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:


лабораторијске вежбе

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:


Лабораторијских вежби

Место реализације наставе


рачунарски кабинет
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датотеке и фасцикле,
обезбеђује заштиту рачунара од
штетног софтвера,
инсталира периферне уређаје,
наводи примере и предности
умрежавања рачунара,
манипулише дељивим ресурсима у
локалној мрежи,
управља штампањем докумената,
примењује здравственe и
сигурноснe мерe заштите при
коришћењу рачунара,
објасни утицај коришћења
рачунара на животну средину,
примењује и поштује законскa
решења у вези са ауторским
правима и заштитом података;















текст едитор цртање
који постоји у саставу
ОС-а,
програм за цртање који
постоји у саставу ОС-а,
инсталација
корисничког софтвера,
програми за
архивирање података,
програми за заштиту
рачунара од штетног
софтвера,
инсталација периферних
уређаја,
дељење ресурса у
оквиру локалне мреже,
подешавање
параметара штампе,
фактори који штетно
утичу на здравље
корисника рачунара,
животну средину и мере
за њихову
минимизацију,
врсте лиценци, ауторска
права и заштита
података;

Препоруке за реализацију наставе















Конкретне примере за вежбање прилагодити
образовном профилу.
При реализацији модула инсистирати на
вештинама.
Принцип рада рачунарског система објаснити
правећи паралелу са системима који су ученицима
већ познати из ранијег искуства.
Основне компоненте рачунара: објаснити
ученицима начин повезивања рачунара, улазно –
излазне портове и уређаје спољашње меморије, а
централну јединицу само на нивоу основне блок –
шеме (матична плоча, напајање, РАМ, процесор,
графичка, звучна и мрежна карта).
Објаснити значај и направити хијерархију утицаја
појединих компоненти РС на перформансе
рачунара.
Поделу софтвера урадити на нивоу: ОС,
апликативни софтвер и драјвери и објаснити
њихову намену.
При подешавању радног окружења посебну пажњу
обратити на регионална подешавања
При реализацији хијерархијске организације
фасцикли објаснити ученицима њен значај.
Инсталацију софтвера реализовати на програмима
за заштиту рачунара и архивирање података.
Инсталацију периферних уређаја урадити на
примеру штампача.
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Објаснити ученицима значај правилног држања
тела, осветљења, дужине рада без паузе...
Инсистирати на поштовању и доследном
спровођењу ауторских права и софтверских
лиценци.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
4. Праћење остварености исхода
5. Тестове знања
6. Тестове практичних вештина

Назив модула:

Обрада текста

Трајање модула:

14 - 16 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

Оспособљавање
ученика за рад са
програмима за

По завршетку модула ученик ће бити
у стању да:



подешава радно окружење
програма за обраду текста,
управља текстуалним
документима и чува их у

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА


подешавање радног
окружења (палете
алатки, пречице, лењир,
поглед, зум...),

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
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обраду текста









различитим верзијама,
креира и уређује текстуалне
документе,
креира и уређује табеле,
уметне објекте у текст и
модификује их,
направи циркуларна писма,
подешава параметре изгледа
странице текстуалног документа,
проналази и исправља правописне
и словне грешке помоћу алата
уграђених у програм за обраду
текста,
прегледа и штампа текстуални
документ;

















рад са документима
(отварање, снимање у
различитим форматима
и верзијама програма),
уношење текста (унос
текстa, симбола и
специјалних карактера),
форматирање текста
(слова, обликовање,
индексирање,
експонирање, боја,
промена величине
слова),
форматирање пасуса,
стилови,
креирање и
форматирање табеле,
уношење података и
модификовање табеле,
рад са објектима
(уметање, копирање,
премештање, промена
величине...),
израда циркуларног
писма, избор листе
прималаца, уметање
података, снимање и
штампање,
подешавање параметара
изгледа странице
документа (оријентација

Ставове предвиђене модулом изграђивати и
вредновати код ученика током свих облика наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:


лабораторијске вежбе

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:


Лабораторијских вежби

Место реализације наставе


рачунарски кабинет

Препоруке за реализацију наставе




Конкретне примере за вежбање прилагодити
образовном профилу кроз корелацију са стручним
предметима (форме, текстови, обрасци, извештаји
и сл. са каквима ће ученик радити при обављању
стручних послова )
При реализацији овог модула инсистирати на
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папира, величина,
маргине, прелом,
уређивање заглавља и
подножја, аутоматско
нумерисање страна),
исправљање
правописних грешака,
контролор правописа,
прегледање документа
пре штампања,
штампање целог
документа, појединачних
страница и одређивање
броја копија;





правопису и употреби одговарајућег језика
тастатуре.
Инсистирати на правилном форматирању
параграфа (максимално користити могућности
које пружа програм, избегавати поновљену
употребу тастера „ентер“ и „размак“)
При обради табела као пример урадити табелу
која ће се касније користити при изради
циркуларног писма.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
3. праћење остварености исхода
4. тестове практичних вештина

Назив модула:

Табеларни прорачуни

Трајање модула:

14 - 16 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

Оспособљавање

По завршетку модула ученик ће бити
у стању да:


подешава радно окружење

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА


подешавање радног

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
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ученика за рад са
програмом за
табеларне
прорачуне














програма за табеларне прорачуне,
управља табеларним документима
и чува их у различитим верзијама,
уноси податке различитих типова –
појединачно и аутоматски,
измени садржаје ћелија,
сортира и поставља филтере,
манипулише врстама и колонама,
организује радне листове,
уноси формуле у ћелије,
форматира ћелије,
бира, обликује и модификује
графиконе,
подешава изглед странице за
штампање табеларног документа,
исправља грешке у формулама и
тексту,
прегледа и штампа табеларни
документ;















окружења (палете
алатки, пречице, лењир,
поглед, зум...),
рад са документима
(отварање, снимање у
различитим форматима
и верзијама програма),
уношење података
(појединачни садржаји
ћелија и аутоматске
попуне),
мењање типа и садржаја
ћелије,
сортирање и
филтрирање,
подешавање димензија,
преметање, фиксирање и
сакривање редова и
колона,
додавање, брисање,
премештање и
преименовање радних
листова,
уношење формула са
основним аритметичким
операцијама, користећи
референце на ћелије,
функције за: сумирање,
средњу вредност,
минимум, максимум,
пребројавање,

исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Ставове предвиђене модулом изграђивати и
вредновати код ученика током свих облика наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:


лабораторијске вежбе

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:


Лабораторијских вежби

Место реализације наставе


рачунарски кабинет

Препоруке за реализацију наставе


Конкретне примере за вежбање прилагодити
образовном профилу кроз корелацију са стручним
предметима.
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заокруживање,
логичке функције,
копирање формула,
релативно и апсолутно
референцирање ћелија,
форматирање ћелија
(број децималних места,
датум, валута, проценат,
поравнање, прелом,
оријентација, спајање
ћелија, фонт, боја
садржаја и позадине,
стил и боја рама ћелије),
намена различитих
типова графикона,
приказивање података
из табеле помоћу
графикона,
подешавање изгледа
странице документа за
штампање (оријентација
папира, величина,
маргине, прелом,
уређивање заглавља и
подножја, аутоматско
нумерисање страна),
исправљање грешака у
формулама и тексту,
прегледање документа
пре штампања,
аутоматско штампање








При реализацији овог модула инсистирати на
правопису и употреби одговарајућег језика
тастатуре.
Логичке функције: избор функција прилагодити
нивоу знања ученика и потребама образовног
профила.
Форматирање ћелија обрађивати током два часа
При обради графикона, показати различите врсте
графикона (хистограме, линијске, и „пите“;
објаснити њихову намену; показати подешавање
појединих елемената графикона).

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
3. праћење остварености исхода
4. тестове практичних вештина
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насловног реда,
штампање опсега ћелија,
целог радног листа,
целог документа,
графикона и одређивање
броја копија;

Назив модула:

Слајд – презентације

Трајање модула:

10 - 12 часа
ИСХОДИ МОДУЛА

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

Оспособљавање
ученика за израду
слајд –
презентација и
њихово
презентовање

По завршетку модула ученик ће бити
у стању да:









подешава радно окружење
програма за израду слајд –
презентације,
управља слајд – презентацијама и
чува их у различитим форматима и
верзијама,
додаје и премешта слајдове,
припреми презентацију у складу са
правилима и смерницама за
израду презентације,
користи различите организације
слајда

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА








подешавање радног
окружења (палете
алатки, пречице, лењир,
поглед, зум...),
рад са документима
(отварање, снимање у
различитим форматима
и верзијама програма),
додавање и
манипулација
слајдовима,
основна правила и

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Ставове предвиђене модулом изграђивати и
вредновати код ученика током свих облика наставе.

Облици наставе
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уноси и форматира текст на слајду,
додаје објекте на слајд,
уноси белешке уз слајд,
подешава позадину слајда,
користи и модификује готове
дизајн – теме,
додаје и подешава анимационе
ефекте објектима,
бира и подешава прелазе између
слајдова,
израђује интерактивне слајд
презентације,
разликује врсте погледа на
презентацију,
припрема за штампу и штампа
презентацију,
подешава презентацију за јавно
приказивање,
припрема презентације за
приказивање са другог рачунара,
излаже слајд-презентацију;

















смернице за израду
презентације (количина
текста и објеката по
слајду, величина и врста
слова, дизајн...),
организација слајда:
слајдови са текстом,
табелама, дијаграмима и
графиконима,
форматирање текста,
додавање објеката на
слајд (звук, филм....),
позадина слајда (боје,
преливи, шрафуре,
текстуре и слике),
дизајн – теме,
анимациони ефекти
(врсте, подешавање
параметара, анимационе
шеме),
прелаз између слајдова,
интерактивна
презентација
(хиперлинкови и
акциона дугмад),
врсте погледа на
презентацију,
штампање презентације,
подешавање
презентације за јавно
приказивање (ручно,

Модул се реализује кроз следеће облике наставе:


лабораторијске вежбе

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:


Лабораторијских вежби

Место реализације наставе


рачунарски кабинет

Препоруке за реализацију наставе









Практичну реализацију модула извести у неком од
програма за израду слајд презентације.
Конкретне примере за вежбање прилагодити
образовном профилу кроз корелацију са стручним
предметима.
Кроз цео модул ученик треба да ради на једној
презентацији чија је тематика везана за конкретан
образовни профил и да на њој примени сва
усвојена знања и вештине.
При реализацији овог модула инсистирати на
правопису и употреби одговарајућег језика
тастатуре.
Извођење наставе започети објашњењима
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аутоматски, у петљи...),
наступ презентера
(положај презентера,
вербална и невербална
комуникација,
савладавање треме...);





наставника а затим усмерити ученике да
самостално вежбају.
Инсистирати на значају слајд презентација и
важности квалитетног презентовања.
Подстицати код ученика креативност.
Последња два часа ученици презентују своје
радове и дискутују о њима.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
3. праћење остварености исхода
4. тестове практичних вештина

Назив модула:

Интернет и електронска комуникација

Трајање модула:

14 - 16 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

Оспособљавање
ученика за
коришћење
Интернета и

По завршетку модула ученик ће бити
у стању да:



објасни појам и структуру
Интернета,
разликује начине повезивања
рачунара са Интернетом,

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА




историјски развој
Интернета и структура,
адресе и протоколи,
начини повезивања

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
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електронску
комуникацију


















разликује Интернет – сервисе ,
објасни појмове хипертекста и
WWW,
користи садржаје са веба (WWW –
сервиса),
проналази садржаје на вебу
помоћу претраживача,
процењује садржаје са веба на
критички начин,
преузима садржаје са веба,
комуницира путем електронске
поште,
разликује предности и недостатке
електронске комуникације,
користи разноврсне Интернет –
сервисе,
попуњава и шаље веб – базиране
обрасце,
објашњава појам електронског
пословања,
примени сервис „у облаку“,
објашњава могуће злоупотребе
Интернета,
примењује безбедносне мере
приликом коришћења Интернета,
примењује правила лепог
понашања на мрежи,
поштује ауторска права за
садржаје преузете са мреже;

















рачунара са Интернетом
(предности и недостаци
сваког од њих),
сервиси Интернета
(WWW, електронска
пошта, FTP...),
WWW, веб – прегледач
(врсте, отварање и
подешавање) ,
коришћење
претраживача (основно и
напредно),
поузданост извора
информација,
медијска писменост,
преузимање садржаја са
веба (снимањем веб
странице, копирањем
садржаја са веб
странице, преузимањем
датотеке),
програми за електронску
пошту („веб – мејл“ и
програми за преузимање
поште на локални
рачунар),
радно окружење
програма за електронску
пошту,
постављање адресе
примаоца („за“, „копија“,

Ставове предвиђене модулом изграђивати и
вредновати код ученика током свих облика наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:


лабораторијске вежбе

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:


лабораторијских вежби

Место реализације наставе


рачунарски кабинет

Препоруке за реализацију наставе






При реализацији овог модула инсистирати на
правопису и употреби одговарајућег језика
тастатуре.
Током реализације свих садржаја модула
инсистирати на могућностима злоупотребе
Интернета а поготово на безбедности корисника,
поузданости информација и спречавању
злоупотребе деце.
При претраживању Интернета ученике усмерити ка
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„невидљива копија“),
пријем и слање
електронске поште, без и
са прилогом,
напредне могућности
програма за преузимање
ел. поште (уређивање
адресара, уређивање
фасцикли, аутоматско
сортирање поште...),
веб – обрасци
разноврсне намене,
електронско пословање
у трговини и јавној
управи,
предности и недостаци
електронске
комуникације,
социјалне мреже,
форуми, системи за брзе
поруке, системи за
електронско учење...,
рачунарски сервиси „у
облаку“, рад са текстом,
табелама и датотекама,
безбедност деце на
Интернету,
безбедносни ризици
коришћења електронске
комуникације,
правила лепог понашања














тражењу образовних веб сајтова и коришћењу
система за електронско учење.
При обради електронског пословања
демонстрирати различите врсте веб образаца који
се користе за поручивање и плаћање робе путем
Интернета, поручивање докумената...
Показати рад са текстом, рад са табелама и
складиштење података у неком од сервиса „у
облаку“ (cloud computing), доступних путем веба.
Преузимање садржаја са веба вежбати на
примерима преузимања текста, слика, клипова и
датотека.
Код преузимања садржаја са веба водити рачуна о
веродостојности извора информација и развијати
код ученика критичко мишљење и медијску
писменост у избору и тумачењу садржаја.
При електронској комуникацији поштовати правила
лепог понашања (netiquette).
При реализацији садржаја везаних за електронску
пошту објаснити ученицима „пут“ електронског
писма.
Доследно спроводити поштовање ауторских права
и софтверских лиценци.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
3. праћење остварености исхода
4. тестове практичних вештина
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у електронској
комуникацији;

Назив предмета:

ХЕМИЈА за стручне трогодишње школе

Годишњи фонд часова:

34

Разред:

први

Циљеви предмета:

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Развој функционалног система хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета;
Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене;
Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању;
Развој хемијске научне писмености;
Препознавање, разумевање и примена хемијских знања у свакодневном животу и професионалном раду;
Разумевање корисности од хемијске производње и за одабрану струку;
Развој способности за сагледавање потенцијалних ризика, могућности превенције и мере заштите при хемијским незгодам
свакодневном животу и професионалном раду;
Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и у професионалном раду;
Развој комуникативности и спремности за сарадњу и тимски рад;
Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;
Развој свести о сопственом знању и потреби за дањем професионалном напредовању.
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ИСХОДИ
ТЕМА

ЦИЉ

По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО
ТЕМАМА

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
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Основни хемијски појмови

 Разумевање
корпускуларног
концепта грађе
супстанци
 Разумевање
развојности теорије
о структури
супстанци
 Разумевање односа
између структуре
супстанци и
њихових својстава
 Разумевање
хемијске научне
писмености
Разумевање
утицаја
међумолекулских
сила на физичка
својства
супстанци

 објасни електронеутралност
атома
 разуме појам изотопа и
примену изотопа
 разликује атом од јона
 зна симболе елемената и
формуле једињења
 објасни узрок хемијског
везивања атома
 објасни типове хемијских веза
 разликује јонску везу од
ковалентне везе
 разликује неполарну од
поларне ковалентне везе
 разуме да својства хемијских
једињења зависе од типа
хемијске везе
 разуме појам релативне
атомске масе и релативне
молекулске масе
 разуме појам количине
супстанце и повезаност
количине супстанце са масом
супстанце
зна квантитативно значење
симбола и формула







Грађа атома, атомски и масени број
Хемијски симболи и формуле
Релативна атомска и молекулска маса
Јонска веза
Ковалентна везаогл

На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начином
оцењивања.

Облици наставе

Предмет се реализује кроз следеће обл
наставе:




теоријска настава
демонстрациони огледи

Место реализације наставе

Теоријска настава се реализује у




одговарајућем кабинету
специјализованој учионици
- 674 учионици

Дисперзни системи

 Разумевање
корпускуларног
концепта преко
односа компоненти
у диспесрзном
систему
 Разумевање односа
између
квалитативног
састава дисперзног
система и његових
својстава
 Разумевање односа
између
квантитативног
односа компоненти
раствора и његових
својстава
 Развој хемијског
мишљења путем
логичког и
критичког
мишљења, развој
осетљивости за
проблеме и
решавање
проблема
 Сагледавање
значаја примене
дисперзних система
у свакодневном
животу и
професионалном
раду

 разуме да су дисперзни
системи смеше више чистих
супстанци
 разликује дисперзну фазу и
дисперзно средство
 објасни појам хомогене смеше
 објасни везу између величина
честица раствора и врсте
раствора
 зна појам и разуме примену
аеросола, суспензија, емулзија
и колоида
 разуме утицај температуре на
растворљивост супстанци
 израчуна масени процентни
садржај раствора
 разуме појам количинске
концентрације раствора

 Дисперзни системи
 Растворљивост
 Масени процентни садржај раствора
 Количинска концентрација раствора

Препоруке за реализацију наставе



демонстрациони огледи:



 припремање раствора познате количинске
концентрације
 припремање раствора познатог масеног
процентног садржаја











неопходна предзнања поновити у
максимално ангажовање ученика
ново градиво обрадити увођењем
што више примера из реалног жив
и подстицати ученике на
размишљање и самостално
закључивање
у настави се изводе сви предвиђе
демонстрациони огледи, како би
ученици разумели значај хемијско
експеримента као примарног изво
знања и основног метода сазнавањ
хемији
наставник бира примере и
демонстрационе огледе у складу с
потребама струке
инсистирати на квантитативном
изражавању хемијских процеса и
односа у хемијским системима на
одабраним проблемским задацим
упућивати ученике на претражива
различитих извора, применом
савремених технологија за
прикупљање хемијских података
указивати на корисност и штетност
хемијских производа по здравље
људи
указивати на
повезаност
хемије са
- 675
техничко-технолошким, социоекономским и друштвеним наукам
Оцењивање

Хемијске реакције

 Разумевање
концепта одржања
материје кроз
принципе одржања
масе и енергије
 Разумевање
корпускуларног
концепта у процесу
одигравања
хемијских реакција
 Развој хемијске
научне писмености
и способности
комуникације у
хемији
 Развој хемијског
мишљења путем
логичког и
критичког
мишљења, развој
осетљивости за
проблеме и
решавање
проблема

 разуме да хемијска промена
значи настајање нових
супстанци, раскидањем старих
и стварањем нових хемијских
веза
 разликује реакције синтезе и
анализе
 напише једначине за хемијске
реакције
 примени и користи знања из
стехиометријског
израчунавања на хемијским
једначинама
 разуме зашто су неке реакције
егзотермне а неке ендотермне
у размени енергије са
околином
 зна факторе који утичу на
брзину хемијске реакције
 разуме појам хемијске
равнотеже
 разликује коначне и
равнотежне хемијске реакције
 разуме значај хемијске
равнотеже за процесе из
свакодневног живота
 објасни појам електролита
 разуме појам јаких и слабих
електролита
 прикаже електролитичку
дисоцијацију киселина, база и
соли хемијским једначинама
 разликује киселу, базну и
неутралну средину на основу
рH вредности раствора












Хемијскe реакцијe
Хемијске једначине
Реакције синтезе и анализе
Стехиометријска израчунавања на основу
хемијских једначина
Топлотни ефекат при хемијским реакцијама
Брзина хемијске реакције и фактори који утичу
Хемијска равнотежа
Електролити
Електролитичка дисоцијација киселина, база и
соли
pH вредност

демонстрациони огледи:

кретање честица као услов за хемијску реакцију
/реакција између гасовитог амонијака и
гасовитог хлороводоника/

размена енергије између система и околине
растварање амонијум-хлорида и натријумхидроксида у води
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 Разумевање односа
структуре супстанци
и њихових својстава
 Сагледавање
значаја примене
елемената и
једињења у
професионалном
раду и
свакодневном
животу
 Разумевање значаја
и примене
елемената,
једињења и легура
у техничкотехнолошким
процесима












једињења







разуме периодичну промену
својстава елемената у ПСЕ
разликује метале, неметале и
металоиде
стабилност племенитих гасова
зна карактеристична својства
неметала: водоника,
кисеоника, азота, угљеника,
силицијума, фосфора,
сумпора, хлора и њихових
важнијих једињења, као и
њиховог ефекта на живи свет
зна карактеристична својства
метала: натријума, калијума,
магнезијума, калцијума,
алуминијума и олова и
њихових важнијих једињења,
као и њиховог ефекта на живи
свет
зна општа својства прелазних
метала и њихових једињења и
њихову примену у струци
објасни процесе оксидације и
редукције као отпуштања и
примања електрона
разуме шта је оксидациони
број и како се одређује
оксидациони број атома у
молекулу
разуме појам електролизе и
значај у струци
разуме појам корозије
разуме напонски низ
елемената
зна својства атома угљеника у
органским молекулима
познаје класификацију

 Стабилност племенитих гасова
 Упоредни преглед и опште карактеристике
елемената 17. 16. 15. 14. 13. и 12. групе ПСЕ
 Упоредни преглед и опште карактеристике
елемената 1. и 2. групе ПСЕ
 Опште карактеристике прелазних елемената и
њихова примена у струци
 Оксидо-редукциони процеси
 Електролиза и корозија у струци
 Својства атома угљеника
 Класификација органских једињења
 Типови органских реакција
 Важнија органска једињења (угљени хидрати,
масти, протеини) од значаја за струку

демонстрациони огледи:
 реакција магнезијума и алуминијума са
сирћетном киселином
 дејство сирћетне киселине на предмете од
бакра
 припремање пенушавих освежавајућих пића
 доказивање скроба раствором јода
 растварање скроба у топлој и хладној води
 згрушавање протеина лимунском киселином
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Хемијски аспекти загађивања животне средине





Развој одговорног
става према
коришћењу
супстанци у
свакодневном
животу и
професионалном
раду
Разумевање и
просуђивање
начина одлагања
и уништавања
хемијских
загађивача
животне средине

 разуме и објасни штетно
дејство неких супстанци на
животну средину и здравље
људи
 зна најчешће изворе
загађивања атмосфере, воде и
тла
 разуме и објасни значај
пречишћавања
 разуме значај правилног
одлагања секундарних
сировина






Загађивање атмосфере, воде и тла
Извори загађивања
Пречишћавање
Заштита и одлагање секундарних сировина
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Назив предмета:

Географија

Годишњи фонд часова:

34

Разред:

Први

Циљеви предмета:

1. Уочавање и схватање корелативних односа између географије и других природних и друштвених наука;
2. Стицање нових актуелних знања о положају, месту и улози Србије на Балканском полуострву и југоисточној Европи;
3. Стицање нових и продубљених знања и објашњења о савременим географским појавама, објектима и процесима на
територији Републике Србије;
4. Стицање нових актуелних знања о порасту, кретањима, структурним променама и територијалном размештају становништв
5. Разумевање актуелне географске стварности наше земље и савременог света;
6. Развијање осећања припадности својој нацији као делу интегралног света, изградња и неговање националног и културног
идентитета у мултиетничком, мултикултуралном и мултијезичком свету;
7. Оспособљавање ученика да примењују географско знање и вештине у даљем образовном и професионалном развоју;
8. Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењу и за активно учествовање у заштити, обнови и
унапређивању животне средине.
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ИСХОДИ
ТЕМА

ЦИЉ

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
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Увод



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

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






дефинише предмет изучавања, значај, развој и место
географије у систему наука
разликује природне и друштвене елементе географског
простора и схвата њихове узајамне узрочнопоследичне везе и односе
одреди место географије у систему наука
препозна значај и практичну примену географских
сазнања



Предмет проучавања,
подела и место
географије у систему
наука

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз
следеће облике наставе:
теоријска настава (34 часа)

Место реализације наставе
Теоријска настава се
реализује у учионици
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Савремене компоненте географског положаја Србије



Проширивање
знања о
положају,
месту и улози
Србије на
Балканском
полуострву и
југоисточној
Европи






Уочавње
општих
географских
карактеристик
а
сагледавањем
сложених
друштвено –
економскеих
процеса и
промена у
jугоисточној
Европи на
Балканском
полуострву и у
нашој држави.



дефинише појам и функције државних граница, разуме
државно уређење Србије и познаје државна обележја:
грб, заставу, химну
објашњава на карти положај и величину територије
Србије уз кратак опис битних карактеристика граница са
суседним земљама
дефинише појам југоисточна Европа, лоцира на карти
Балканско полуострво и идентификује његове опште
географске карактеристике: физичке, културне и
демографске
анализира промене на политичкој карти Балканског
полуострва: настанак и распад Југославије, стварање
нових држава и облици њихове сарадње
уочава предности и недостатке географског положаја
Србије




Површина, границе,
државно уређење и
државна обележја Србије
Савремене компоненте
географског положаја
Србије

Препоруке за реализацију
наставе








коришћење савремених
електронских помагала,
аналогних и дигиталних
географских карата
различитог размера и
садржаја
коришћење информација
са Интернета
коришћење
интерактивних метода
рада
коришћење географских и
историјских карата,
општих и тематских
коришћење писаних
извора информација
(књиге, статистички
подаци, часописи...)

Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршит кроз:


праћење остварености

исхода


тестови знања

- 682 Оквирни број часова по
темама
 увод (најмање 2 часа)

Природни ресурси Србије и њихов економско географски значај





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



Сагледавање
физичкогеографских
компонената
простора
Србије и
разумевање
њиховог
значаја за
живот људи и
могућности
развоја
привреде


















одреди у геолошком саставу Србије заступљеност стена
различите старости, састава и порекла значајних за
појаву руда и минерала
лоцира у оквиру геотектонске структуре Србије велике
целине: Српско-македонску масу, Карпато-балканиде,
Унутрашње динариде, Централне динариде и Панонску
депресију и објасни њихов постанак (деловање
унутрашњих тектонских и спољашњих сила)
идентификује основне макро-целине рељефа Србије:
Панонски басен и Планинску област
одреди Планинску област и преглед громадних,
карпатско-балканских, динарских планина и већих
котлина
објасни елементе и факторе климе, разликује климатске
типове у Србији и њихове одлике
направи преглед водног богатства Србије: одреди на
карти развођа сливова, објасни постанак, поделу и
значај језера и термоминералних вода
закључује о економском значају вода за снабдевање
насеља, наводњавање, производњу хидроенергије,
пловидбу, рибарство и туризам
дискутује о загађивачима, последицама и мерама
заштите
познаје утицај физичко-географских фактора на
формирање типова вегетације и разноврсност
животињског света панонске и планинске области
Србије
дефинише појам природне средине, предмет
проучавања заштите природе, значај заштите и
унапређивања природе
наведе елементе природне средине, загађиваче воде,
ваздуха, земљишта; последице загађивања и мере
заштите
препозна појаве штетне по своје природно и културно
окружење и активно учествује у њиховој заштити,
обнови и унапређивању
дефинише: парк природе, предео изузетних одлика,






Рељеф Србије
Клима, биљни и
животињски свет (одлике
и значај)
Воде и водни ресурси,
састав и карактер тла
Заштићена природна
добра у Србији и заштита,
очување и унапређивање
природе
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Становништво и насеља Србије



Проширивање
знања о
демографском
развоју и
распореду
становништва
у Србији










Уочавање
демографских
проблема и
могућности
њиховог
превазилажењ
а за свеукупни
друштвеноекономски
развитак наше
земље

Формирање
свести о
неговању
националног и
културног
идентитета











опише антропогеографска обележја и историјскогеографски континуитет насељавања Србије
објасни кретање становништва и територијални
размештај становништва у Србији
укаже на промену броја становника Србије и наведе
факторе који условљавају промене становништва
уз помоћ графичких метода анализира основне
демографске одлике; да их објашњава, врши
предвиђања и изводи закључке .
дефинише појмове: наталитет, морталитет и природни
прираштај.
дефинише појам миграције и разликује типове и видове
миграција
објасни структуру становништва у Србији (биолошка,
економска, социјална, национална)
разликује појмове: националног, етничког и културног
идентитета
изгради став о једнаким правима људи без обзира на
расну, националну, верску и другу припадност
објасни демографске проблеме и популациону
политику у Србији
објасни радне миграције у евопске земње и именује
државе и градове у којима има нашег становништва
објасни исељавање нашег становништва на
ваневропске континенте
разликује фазе у исељавању Срба у прекоокеанске
земље
именује државе и градове у којима живи наше
становништво












Антропогеографска
обележја Историјскогеографски континуитет
насељавања Србије
Кретање и територијални
размештај становништва
(наталитет, морталитет и
природни прираштај)
Миграције. Појам, значај,
типови и видови
Структура становништва:
биолошка, економска,
социјална,национална
(етничка и верска)
Демографски проблеми и
популациона политика у
Србији
Постанак, развој и
размештај насеља Србије
Подела насеља. Сеоска,
градска, приградска и
привремена
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Привреда Србије



Проширивање
и
продубљивањ
е знања о
привреди
Србије и
њеним
основним
карактеристик
ама




анализира утицај природних и друштвених чиниоца на
условљеност развоја и размештаја привреде Србије и групише
гране привреде по секторима
анализира утицај природних и друштвених фактора на развој
туризма, дефиншие и наведе поделу туризма



Основне карактеристике
привреде Србије и место
туризма и њој
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Регионалне целине Србије



Стицање и
проширивање
географских
знања о
регионалним
целинама
Србије и
сагледавање
њихових
специфичност
и










дефинише појам регије и направи картографски
преглед регионалних целина Србије
лоцира на карти Србије границе Војводине и њених
предеоних целина и препозна њене природне и
друштвене одлике
потврди на карти Србије границе Шумадије и
Поморавља и наведе њихове природне и друштвене
одлике
препозна на карти Србије границе Западне Србије и
опише њене природне и друштвене одлике
покаже на карти Србије Старовлашко-рашку висију уз
анализу њених природних и друштвених одлика
лоцира на карти Србије границе Источне Србије и
наведе њене природне и друштвене одлике
препозна на карти Србије границе Јужног Поморавља и
препозна његове природне и друштвене одлике
потврди на карти Србије границе Косова и Метохије и
дискутује о његовим природним и друштвеним
одликама









Војводина
Шумадија и Поморавље
(западно и велико)
Западна Србија
Старовлашко-рашка
висија
Источна Србија
Јужно Поморавље
Косово и Метохија
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Србија и савремени процеси у Европи и Свету



Стицање
знања о
савременим
политичким и
економским
процесима у
Европи и свету
који су услов
за напредак
свих земаља и
народа










Стварање
реалне слике
о Србији у
светским
размерама и
савременим
међународни
м процесима

дефинише појмове: процес интеграције, демократска
регионализација, глобализација
објасни економске интеграције на Балкану и у
југоисточној Европи и познаје мирољубиву политику
Србије у међународним оквирима и на Балкану
опише историјат развоја, наведе циљеве и дефинише
проблеме унутар Уније
објасни услове које Србија треба да испуни да би
постала равноправна чланица заједнице
опише историјат развоја УН, наведе циљеве и структуру
организације и образложи привженост Србије УН
дефинише појам глобализације и разликује политичке,
територијалане, економске, културне и другe видовe
глобализације








Сарадња Србије са другим
државама и
међународним
организацијама
Европска унија оснивање, чланице,
циљеви, проблеми,
фондови и њихова
приступачност
Уједињене нације.
Структура и међународни
значај. Србија и УН
Глобализација као светски
процес
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Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА
НАСТАВА

РАЗРЕД

Теоријска настава

I

68

Вежбе

Практична настава

Настава у блоку

ПРАКСА

УКУПНО

68

Трајање модула (часови)

Ред.бр
.

НАЗИВ МОДУЛА

1.

Лична хигијена

16

2.

Хигијена физичке културе

3

3.

10
Ментална хигијена

- 688 -

4.

9
Хигијена исхране

5.

Комунална хигијена

7

6.

Хигијена радa

7

7.

Основe прве помоћи

Назив модула:

Лична хигијена

Трајање модула:

16 часова

16
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ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
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 Усвајање одговорности
и доследности према
личном здрављу и
здрављу других;
 Стицање знања о
значају који лична
хигијена има за
очување и унапређење
здравља;

 Стицање знања о
болестима које се
преносе полним
контактом;
 Стицање знања о
примени
контрацептивних
средстава.

 да наведе дефиницију здравља СЗО;
 објасни појам душевног и телесног
здравља;
 наведе факторе који утичу на здравље;
 објасни значај редовног лекарског
прегледа;
 зна како се одржава лична хигијена;
 одабере здравствено исправна средства
за одржавање личне хигијене;
 се заштити од болести које се преносе
полним контактом;
 одабере и употреби одговарајуће
контрацептивно средство;
 одабере адекватну одећу и обућу.

 Дефиниција здравља,
концепт здравља;
 Значај и принципи
одржавања хигијене коже,
слузокоже и аднекса;
 Хигијенски захтеви
средстава за одржавање
личне хигијене;
 Болести који настају услед
неправилног одржавања
личне хигијене;
 Анатомија и физиологија
полних органа;
 Полно преносиве болести;
 Сида;
 Здравствени аспекти
контрацепције и примене
контрацептивних средстава;
 Хигијенски и здравствени
значај одеће и обуће.

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

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:


теоријска настава (16 часова)

Место реализације наставе


учионица

Препоруке за реализацију наставе

 активна настава;
 демонстрација;
 рад у групама.
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Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
4. праћење остварености исхода;
5. тестове знања;
6. активност на часу.
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Назив модула:

Хигијена физичке културе

Трајање модула:

3 часа
ИСХОДИ МОДУЛА

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:

 Стицање знања о
 користи благодети воде, ваздуха и
утицају атмосферских
сунчевог зрачења у циљу унапређења
фактора, воде и
здравља;
физичке активности на  се заштити од неповољног дејства
очување и
сунчевог зрачења;
унапређење здравља.  усвоји и планира дневне физичке
активности као део здравог стила живота.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
 Улога сунчевог зрачења, воде,
ваздуха и физичке активности у
очувању и унапређењу
здравља;
 Физичка активност као мера
превенције обољења у
различитим животним добима.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоријска настава (3 часа)

Место реализације наставе
 Учионица

Препоруке за реализацију наставе
 активна настава;
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 демонстрација;
 групни рад.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
2. праћење остварености исхода;
3. тестове знања;
4. активност на часу.

Назив модула:

Ментална хигијена

Трајање модула:

10 часова
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ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

 Стицање знања о
значају очувања
менталног здравља и
упознавање са
факторима који могу
да наруше ментално
здравље;
 Стицање знања о
ризичном понашању
деце и адолесцената;
 Стицање знања о
болестима зависности
и њиховој превенцији.

По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
 се прилагођава утицајима средине и
делује као стабилна и зрела личност;
 се одупре факторима који нарушавају
ментално здравље;
 примени мере које подижу ниво
психичке кондиције;
 усвоји здрав стил живота, што значи да
не постане зависан од никотина,
алкохола и опојних дрога.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
 Ментално здравље, однос
телесног и менталног здравља,
фактори који утичу на
ментално здравље;
 Специфичности менталног
здравља код деце и омладине;
 Стрес;
 Болести зависности: пушење,
наркоманија и алкохолизам;
 Превенција болести
зависности: пушење,
наркоманија и алкохолизам.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоријска настава (10 часова)

Место реализације наставе
 Учионица

Препоруке за реализацију наставе
 активна настава;
 демонстрација;
 групни рад.
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Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење остварености исхода;
2. тестове знања;
3. активност на часу.

Назив модула:

Хигијена исхране

Трајање модула:

9 часова
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ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

 Стицање знања о
правилној исхрани;
 Стицање знања о
последицама
неправилне исхране.

По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
 објасни улогу храњивих материја у
организму;
 објасни принципе правилне исхране;
 примени пирамиду исхране;
 наведе последице неправилне исхране;

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
 Физиологија исхране;
 Принципи правилне исхране и
пирамида исхране;
 Поремећаји понашања у
исхрани;
 Болести проузроковане
неправилном исхраном.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоријска настава (9 часова)

Место реализације наставе
 Учионица

Препоруке за реализацију наставе
 активна настава;
 демонстрација;
 групни рад.
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Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење остварености исхода;
2. тестове знања;
3. активност на часу.

Назив модула:

Комунална хигијена

Трајање модула:

7 часова

- 698 -

ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

 Стицање знања о
позитивним и негативним
утицајима спољне
средине на здравље;
 Стицање знања о значају
воде за пиће, земљишта,
атмосфере и
аерозагаћења и отпадних
материја;
 Стицање знања о
зрачењима у животној
средини.

По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
 зна како влага, атмосферски притисак,
кретање ваздуха и температура утичу
на здравље;
 зна како аерозагађење доводи до
настанка болести;
 зна значај хигијенски исправне воде
за пиће и болести које се повезују са
загађењем воде;
 зна методе пречишћавања воде;
 зна методе хигијенског уклањања
отпадних материја;
 одлаже материјал за рециклажу у
зависности од порекла.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
 Састав атмосфере и
аерозагађење;
 Хигијенски, епидемиолошки,
еколошки и здравствени значај
воде за пиће;
 Састав земљишта, кружење
материје и мере заштите
земљишта од загађења;
 Зрачења у животној средини;
 Хигијенски захтеви одлагања
отпадних материја и вода;
 Рециклажа и њен значај за
одрживи развој.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоријска настава (7 часова)

Место реализације наставе
 Учионица

Препоруке за реализацију наставе
 активна настава;
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 демонстрација;
 групни рад.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење остварености исхода;
2. тестове знања;
3. активност на часу.

Назив модула:

Хигијена рада

Трајање модула:

7 часа
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ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

 Стицање знања о дејству
штетних нокси и других
фактора у радној средини
који доводе до
нарушавања здравља;
 Стицање знања о
превенцији
професионалних
обољења и трауматизма.

По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
 наведе факторе и штетне ноксе које
утичу на здравље у радној средини;
 објасни последице деловања штетних
фактора у радној средини;
 зна значај умора, замора и премора
код појединих врста рада;
 примени хигијенске методе за
обнављање радне способности;
 примени превентивне мере у циљу
очувања здравља и спречавања
професионалних болести и
професионалног трауматизма.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
 Утицај радне средине и
процеса рада на здравље;
 Подела и значај штетних нокси
радне средине;
 Појава умора, замора и
премора код појединих врста
послова и хигијенске методе за
обнављање радне
способности;
 Хигијенски захтеви рада за
омладину, жене, инвалиде и
стара лица;
 Санитарно-хигијенски надзор
услова у радној средини;
 Санитарно-хигијенски надзор
запослених;
 Превенција професионалних
обољења и професионалног
трауматизма.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоријска настава (7 часова)

Место реализације наставе
 Учионица

Препоруке за реализацију наставе
 активна настава;
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 демонстрација;
 групни рад.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење остварености исхода;
2. тестове знања;
3. активност на часу.

Назив модула:

Основе прве помоћи

Трајање модула:

16 часова
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ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

 Усвајање вештина за
пружање помоћи
лицима у бесвесном
стању;
 Стицање знања о
кардиопулмоналној
реанимацији и усвајање
вештина у техници
оживљавања;
 Усвајање вештина за
практично пружање
прве помоћи код
крварења , рана и
повреда зглобнокоштаног система;
 Стицање знања о
повредама изазваним
физичким, хемијским и
биолошким
факторима.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:













дефинише прву помоћ и
разуме њен значај;
утврди стање свести, утврди
постојање дисања, утврди
постојање срчаног рада;
препозна различите нивое
поремећаја свести и збрине
п/о на одговарајући начин
(сомноленција, сопор, кома);
постави п/о у бочни
релаксирајући положај;
препозна престанак дисања и
рада срца;
изводи кардиопулмоналну
реанимацију;
заустави крварење
различитим методама;
правилно збрине рану;
препозна знаке повреда
зглобова и костију;
изврши имобилизацију
појединих телесних
сегмената;
препозна различите термичке
повреде и на одговарајући














Појам, циљеви, задаци и
значај прве помоћи;
Појам, узроци и
класификација поремећаја
свести;
Појам и циљеви
кардиопулмоналне
реанимације;
Крварења - врсте и
последице и методе
привремене хемостазе;
Ране и поступак са ранама;
Имобилизација - појам,
циљеви, правила
имобилизације и средства за
имобилизацију;
Повреде изазване дејством
високе температуре на
организам: топлотни удар,
сунчаница, опекотине;
Повреде електрицитетом:
повреде електричном струјом
и удар грома;
Хемијске опекотине;
Тровање алкохолом,

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:


теоријска настава (16 часова

Место реализације наставе



кабинет
учионица

Препоруке за реализацију наставе







значај благовремено пружене прве помоћи илустровати
са што више примера;
приказати ученицима филм са овом тематиком;
организовати рад у паровима или групи;
активна настава;
демонстрација;
групни рад.
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начин збрине различите
термичке повреде;
пружи адекватну прву помоћ
код повреда електрицитетом;
препозна хемијска оштећења
организма и збрине их на
адекватан начин;
пружи прву помоћ код
биолошких повреда.

Назив предмета:

Основе туризма и угоститељства

Годишњи фонд часова:

68

Разред:

први

Циљеви предмета

7.
8.
9.





лековима и психоактивним
супстанцама;
Биолошке повреде: ујед
змија и других животиња,
убоди инсеката (пчела, оса,
стршљен, шкорпион, паук,
крпељ);
Алергијске реакције.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
7.
8.
9.
10.
11.
12.

усмено излагање;
тестове знања;
активност на часу;
праћење рада;
самостални рад;
праћење остварености исхода.

Разумевање теоријских основа, основних принципа и организације туризма;
Схватање туристичке индустрије кроз међузависности различитих сектора;
Упознавање ученика са делатношћу угоститељства, његовим карактеристикама и значајем.
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ТЕМА

ИСХОДИ

ЦИЉЕВИ

По завршетку теме ученик ће бити у стању да :
Упознавање
ученика са
основним
појмовима из
туризма.





наводи дефиницију појмова: туризам, туриста,
пословни путник, туристичка дестинација,
туристичко место, туристичка регија;
описује људске потребе;
описује туристичке потребе и мотиве.

 Упознавање
ученика са
видовима,
облицима и
функцијама
савременог
туризма.

Тур
ист
ич
ко
тр
жи
шт
е

Облици, функције и
видови туризма

Појмовне основе туризма










разликује облике туризма;
описује видове туризма;
познаје карактеристике видова туризма;
наводи функције туризма;
описује функције туризма;
разликује привредне и непривредне функције
туризма.

 дефинише туристичко тржиште;
 познаје карактеристике туристичког тржишта;

НАЧИН

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
 Појам, значај и задаци
туризма;
 Категорије потрошача у
туризму
 Основне карактеристике
туризма као просторног,
социјалног и економског
феномена
 Туристичке потребе и
мотиви
 Савремени потрошач и
његове потребе
 Појам туристичке
дестинације, места и
регије.





Облици туризма;
Видови туризма;
Појам функција туризма;
Функције туризма..

 Појам и карактеристике
туристичког тржишта;

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

На почетку теме ученике упознат
са циљевима и исходима наставе
односно учења, планом рада и
начинима оцењивања.

Реализација наставе:
 теоријска настава 68 часова
Место реализације наставе


Теоријска настава се реализуј
у учионици, одговарајућем
кабинету или угоститељскотуристичком предузећу,
школској радионици

Препоруке за реализацију
наставе
 препоручују се посете
стручним сајмовима и
изложбама
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 Упознавање
ученика са
карактеристикам
а туристичког
тржишта








дефинише туристичку тражњу;
описује специфичности туристичке тражње;
дефинише туристички промет
дефинише туристичку понуду;
описује специфичности туристичке понуде;
разликује факторе понуде и тражње.

 Појам и карактеристике
туристичке понуде;
 Појам и карактеристике
туристичке тражње;
 Појам туристичког
промета
 Фактори понуде и
тражње.

Оцењивање

Вредновање остварености исход
вршити кроз:



праћење остварености исход
тестове знања



 Упознавање
ученика са
савременим
туристичким
кретањима

 Наводи нове трендове у туризму и
угоститељству
 познаје карактеристика развоја домаћег и
иностраног туризма;
 опише нове форме туристичке индустрије
(timesharing);
 дефинише индустрију слободног времена;
 дефинише подстицајна путовања;
 дефинише хотелске и ресторанске ланце;
 познаје начине пословања у ланцима;
 дефинише облике привредног раста и развоја
туристичких предузећа;
 наводи пример туристичких занимљивости из
своје локалне средине.

 Карактеристике и
перспективе развоја
међународног туризма;
 Карактеристике и
перспективе развоја
туризма у Србији;
 Мега трендови у туризму;
 Timesharing-нова
туристичка индустрија
 Индустрија слободног
времена;
 Подстицајна путовања
 Међународни хотелски и
ресторатерски ланци;
 Прилагођавање
туристичке понуде новим
трендовима.

 Упознавање

 наведе дефиницију појма угоститељства;

 Појам угоститељства;

У
г
о
с
т
и
т
е
љ
с
т
в
о

Нови трендови у туризму и угоститељству

Оквирни број часова по темама

Појмовне основе туризма ( 6
часова)
 Облици, видови и функције
туризма ( 6 часова)
 Туристичко тржиште ( 8 часов
 Нови трендови у туризму ( 8
часова)
 Угоститељство ( 5 часова)
 Услуге у угоститељству (5
часова)
 Угоститељске пословне
јединице (20 часова)
 Кадрови у угоститељству ( 5
часова)
 Узансе у угоститељству ( 5
часова)
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 опише настанак и историјски развој
угоститељства;
 познаје место и улогу угоститељства у привреди
земље;
 објасни значај угоститељства за стратешки
развој привреде Србије;
 наведе задатке и објасни значај угоститељства.

 Настанак и историјски
развој;
 Улога угоститељства у
привреди Србије;
 Задатак и значај
угоститељства.

 Оспособљавање
ученика да
разликују
угоститељске
услуге и
прилагоде их
жељама и
потребама
гостију








 Оспособљавање
ученика да
разликују
угоститељске
пословне
јединице према
намени и
услугама које
пружају

 наводи дефиницију угоститељске пословне
јединице;
 разликује врсте угоститељско пословних
јединица;
 познаје правилник о категоризацији
угоститељско пословних јединица;
 разликује угоститељску понуду различитих
угоститељско пословних јединица;
 описује опремљеност угоститељско пословних
јединица сходно категорији и врсти.

Угоститељске пословне
јединице

Услуге у угоститељству

ученика са
појмом
угоститељство и
његовим местом
и значајем у
привредним
делатностима

објасни појам угоститељске услуге;
разликује врсте угоститељских услуга;
објасни појам угоститељске понуде;
описује квалитет угоститељске услуге











Појам услуге у
угоститељству;
Подела угоститељских
услуга;
Квалитет угоститељских
услуга;
Угоститељска понуда;
Угоститељска услуга.

Угоститељске пословне
јединице;
Подела угоститељских
пословних јединице;
Карактеристике
угоститељске пословне
јединице;
Категоризација УПЈ.
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Кадрови у
угоститељству
Узнасе у
угоститељству

 Упознавање
ученика са
значајем, улогом
и структуром

 објасни значај и улогу кадрова у угоститељству;
 објасни структуру кадрова у угоститељству.

 Значај и улога кадрова у
угоститељству;
 Структура кадрова у
угоститељству;

 Упознавање
ученика са
пословним
обичајима у
угоститељству

 Дефинише узансе;
 Описује пословне обичаје.

 Узансе у угоститељским
објектима за исхрану;
 Узансе у угоститељском
објекту за храну и пиће.

Назив предмета:

ИСХРАНА

Годишњи фонд часова:

68

Разред:

први

Циљеви предмета:

-

Стицање знања о хранљивим материјама и енергетској вредности животних намирница;
Стицање знања о принципима правилне исхране и потребама у исхрани;
Оспособљавање ученика да утврди састав оброка којима се задовољавају енергетске потребе људи;
Стицање знања о болестима које изазива неправилна исхрана.
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ИСХОДИ
ТЕМА

ЦИЉ


Стицање знања
о хранљивим
материјама и
енергетској
вредности
животних
намирница

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:





Хранљиве материје







разликује појмове хране и исхране и њихове
улоге;
објасни улогу појединих хранљивих материја
у организму;
разликује намирнице по пореклу;
наведе хемијски састав и значај појединих
намирница биљног порекла у исхрани,
наведе хемијски састав и значај појединих
намирница животињског порекла у исхрани;
наведе предности употребе органских
производа у људској исхрани;
разликује појмове органске и
конвенционалне хране,
наведе ризике употребе генетски
модификоване хране;
израчуна енергетску вредност појединих
намирница.

НАЧИН

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА









Храна;
Исхрана;
Подела и врсте хранљивих
материја и њихови извори;
Подела и врста намирница
биљног порекла;
Подела и врста намирница
животињског порекла;
Органска храна;
Генетски модификована
храна;
Енергетска вредност
намирница и енергетске
потребе.

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима
оцењивања

Облици наставе

Предмет се реализује кроз следеће обли
наставе:


теоријска настава

Место реализације наставе


Теоријска настава - у учионици

Препоруке за реализацију наставе


приказати израчунавање енергетске
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Правилна исхрана



Стицање знања
о принципима
правилне
исхране и
потребама у
исхрани







наведе принципе правилне исхране;
наброје узроке неправилне исхране;
објасне последице неправилне исхране;
израчуна индекс ухрањености (БМИ);
састави дневни оброк.








Принципи правилне исхране;
Потребе у људској исхрани;
Пирамида исхране;
Болести изазване
неправилном исхраном;
Индекс ухрањености (БМИ);
Састављање дневног оброка;






вредности појединих намирница и
оброка;
вежбати са ученицима израчунавање
енергетске вредности намирница и
оброка;
користити нутриционистичке табеле;
израдити са ученицима постере група
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Кварење намирница и конзервисање



Стицање
основних
знања о
кварењу
намирница и
методама
конзервисања








наброје најчешће узроке квара намирница;
објасне услове под којима настаје кварење
намирница;
наведе начине смањења ризик кварења
намирница;
наведе начине очувања (намирница);
опише методе конзервисања намирница;
наведе могуће узрочнике и начине тровања
храном.









Микроорганизми у храни корисна и штетна дејства;
Најчешћи узроци квара
намирница;
Начини очувања намирница
од проиводње до потрошње;
Методе конзервисања;
Органолептичка својства
намирница, провера
декларације;
Биолошки, хемијски и
радиолошки узрочници
тровања храном.






намирница;
приказати примере јеловника који
задовољавају принципе правилне
исхране;
приказати болести неправилне исхран
(видео записи);
сугерисати ученицима да прикупе
податке о различитим намирницама
користећи Интернет и друге изворе

Оцењивање

Вредновање остварености исхода вршит
кроз:



праћење остварености исхода
тестове знања

Оквирни број часова по темама




Хранљиве материје (25 часа)
Правилна исхрана (25 часова)
Кварење намирница и конзервисање
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Наставни предмет: ПOСЛAСТИЧAРСТВO
РAЗРEД
I
II
III

Тeoриjскa нaстaвa
0
0
0

2. ЦИЉEВИ ПРEДМEТA
- Oспoсoбљaвaњe учeникa
- Oспoсoбљaвaњe учeникa
- Oспoсoбљaвaњe учeникa
- Oспoсoбљaвaњe учeникa
- Oспoсoбљaвaњe учeникa
- Oспoсoбљaвaњe учeникa
- Oспoсoбљaвaњe учeникa
- Oспoсoбљaвaњe учeникa
- Oспoсoбљaвaњe учeникa
- Oспoсoбљaвaњe учeникa
- Oспoсoбљaвaњe учeникa
- Oспoсoбљaвaњe учeникa
- Oспoсoбљaвaњe учeникa
- Oспoсoбљaвaњe учeникa
- Oспoсoбљaвaњe учeникa
- Oспoсoбљaвaњe учeникa
- Oспoсoбљaвaњe учeникa
- Oспoсoбљaвaњe учeникa
- Oспoсoбљaвaњe учeникa
- Oспoсoбљaвaњe учeникa
- Oспoсoбљaвaњe учeникa
- Oспoсoбљaвaњe учeникa
- Oспoсoбљaвaњe учeникa

зa
зa
зa
зa
зa
зa
зa
зa
зa
зa
зa
зa
зa
зa
зa
зa
зa
зa
зa
зa
зa
зa
зa

вeжбe
40
8
38
4
30
0

НAСТA
ВA
Прaктичнa нaстaвa
0
19
2
18
0

Нaстaвa У блoку
60
90
12
0

Прoфeсиoнaлнa
прaксa
0
0
0

УКУПНO
46
8
66
6
60
0

примeну хигиjeнских стaндaрдa У пoслaстичaрству;
припрeму И примeну живoтних нaмирницa У пoслaстичaрству;
изрaду (припрeму, дeкoрисaњe, сeрвирaњe) прeливa И крeмoвa;
изрaду (припрeму, дeкoрисaњe, сeрвирaњe) кoлaчa oд тeстa;
изрaду oснoвнoг нoрмaтивa, oснoвнe пoслaстичaрскe кaлкулaциje, пoнудe И пoруџбинe;
примeну хигиjeнских стaндaрдa У пoслaстичaрству;
изрaду (припрeмa, дeкoрисaњe, сeрвирaњe) тoрти;
изрaду (припрeмa, дeкoрисaњe, сeрвирaњe) чajнoг пeцивa;
изрaду (припрeмa, дeкoрисaњe, сeрвирaњe) слaдoлeдa;
изрaду (припрeмa, oбликуje, дeкoришe) дeкoрaциja oд вoћa;
изрaду (припрeмa, oбликуje, дeкoришe) jeстивих дeкoр, чoкoлaдних И oстaлих jeстивих мaсa;
изрaду (припрeмa, oбликуje, дeкoришe) oд прeливa, шлaгa И крeмa;
изрaду (припрeмa, oбликуje, дeкoришe) мaрципaнa И пeрципaнa;
изрaду oснoвнoг нoрмaтивa, oснoвнe пoслaстичaрскe кaлкулaциje, пoнудe И пoруџбинe;
примeну хигиjeнских стaндaрдa У пoслaстичaрству;
изрaду (припрeмa, дeкoрисaњe, сeрвирaњe) кoлaчa;
изрaду (припрeмa, дeкoрисaњe, сeрвирaњe) тoплих пoслaстицa;
изрaду (припрeмa, дeкoрисaњe, сeрвирaњe) вoћнe сaлaтe, купoвa И нaпитaкa;
изрaду (припрeмa, дeкoрисaњe, сeрвирaњe) хлaдних И лeдeних пoслaстицa;
тoпљeњe, тeмпeрирaњe И oбликoвaњe дeкoрaциja oд чoкoлaдe;
изрaду (припрeмa, дeкoрисaњe, сeрвирaњe) мaгичнoг шeћeрa, кaрaмeлa И глукoзe;
припрeму сoсoвa И дeкoрисaњe тaњирa;
изрaду oснoвнoг нoрмaтивa, oснoвнe пoслaстичaрскe кaлкулaциje, пoнудe И пoруџбинe;
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1. РАЗРЕД
Рeд. бр.

НAЗИВ МOДУЛA

1.
2.

Oснoвe пoслaстичaрствa
Прeливи

3.

Крeмoви

4.

Кoлaчи oд тeстa

Oснoвe пoслaстичaрствa
ЦИЉEВИ МOДУЛA

Трajaњe мoдулa (чaсoви)
114
60
96
198

114 чaсoвa
ИСХOДИ
МOДУЛA
Пo зaвршeтку мoдулa учeник ћe бити У стaњу
дa:

ПРEПOРУЧEНИ СAДРЖAJИ МOДУЛA

НAЧИН OСТВAРИВAЊA ПРOГРAМA
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• Oспoсoбљaвaњe учeникa зa oпштa
знaњa из истoриje пoдeлe
пoслaстичaрствa И пoслaстицa
• Oспoсoбљaвaњe учeникa зa примeну
личнe, рaднe хигиjeнe oсoбљa И
зaштитe нa рaду
• Oспoсoбљaвaњe учeникa зa
кoришћeњe прoстoриja, oпрeмe,
мaшинa, aлaтa, пoсуђa И фoрми
• Oспoсoбљaвaњe учeникa зa
примeну стручних рeчи И изрaзa У
пoслaстичaрству
• Oспoсoбљaвaњe учeникa зa примeну
ХAЦЦП стaндaрдa
• Oспoсoбљaвaњe учeникa зa
примeну живoтних нaмирницa У
пoслaстичaрству

• oпишe истoриjски рaзвoj пoслaстичaрствa;
• нaвeдe пoдeлу пoслaстичaрствa И врстe
пoслaстицa;
• групишe истoриjски рaзвoj пoслaстичaрствa,
пoдeлa И
врстe пoслaстицa;
• нaвeдe знaчaj личнe хигиjeнe И хигиjeнe рaднoг
мeстa;
• oпишe срeдствa зa oдржaвaњe личнe хигиjeнe И
хигиjeнe рaднoг мeстa;
• oпишe дужнoсти oсoбљa пoслaстичaрницe;
• рaзликуje И групишe срeдствa зa oдржaвaњe
хигиjeнe;
• oбeлeжи мeстo зa oдлaгaњe срeдстaвa зa хигиjeну;
• oдржaвa личну хигиjeну И хигиjeну рaднoг мeстa;
• кoристи срeдствa зa oдржaвaњe хигиjeнe;
• спрoвoди хигиjeнскe стaндaрдe;
• oпишe пoслaстичaрскe прoстoриje зa рaд.
oпрeму, мaшинe, aлaтe, пoсуђe И фoрмe;
• рaзликуje И групишe пoслaстичaрскe прoстoриje
зa рaд, oпрeму, мaшинe, aлaтe, пoсуђe И фoрмe;
• прeпoзнa oдгoвaрajућe прoстoриje зa рaд,
oпрeму, мaшинe, aлaтe, пoсуђe И фoрмe;
• кoристи пoслaстичaрскe прoстoриje зa рaд,
oпрeму, мaшинe, aлaтe, пoсуђe И фoрмe;
• oдржaвa хигиjeну прoстoриja зa рaд, oпрeмe,
мaшинa, aлaтa, пoсуђa И фoрми;
• нaвeдe стручнe рeчи И изрaзe;

Вeжбe:
• Истoриjски рaзвoj пoслaстичaрствa пoдeлa
пoслaстичaрствa, врстe пoслaстицa;
• Личнa хигиjeнa, рaднa хигиjeнa,
oсoбљe И зaштитa нa рaд;
• Пoслaстичaрскe прoстoриje зa рaд,
oпрeмa, мaшинe, aлaти, пoсуђe И фoрмe;
• Стручнe рeчи И изрaзи;
• ХAЦЦП - e;
• Млeкo, млeчни прoизвoди И jaja врстe, примeнa У пoслaстичaрству,
приjeм И склaдиштeњe;
• Житaрицe И прoизвoди нa бaзи
житaрицa, сeмeнкe - врeстe И
примeнa У пoслaстичaрству;
• Вoћe И прoизвoди oд вoћa - врстe И
примeнa
У пoслaстичaрству;
• Зaслaђивaчи У пoслaстичaрству (шeћeр,
мeд И диjeтeтски прoизвoди) врстe И
примeнa У пoслaстичaрству;
• Нaпици - врстe И примeнa У
пoслaстичaрству;
• Зaчини - врстe И примeнa У
пoслaстичaрству;
• Срeдствa зa фeрмeнтaциjу - врстe И
примeнa У пoслaстичaрству;

• Нa пoчeтку мoдулa учeникe упoзнaти сa
циљeвимa И исхoдимa нaстaвe / учeњa, плaнoм
рaдa И нaчинимa oцeњивaњa.
• Нeдeљни прикaз брoja чaсoвa дaт je У гaнтoгрaму
Oблици нaстaвe
Прoгрaм сe рeaлизуje крoз слeдeћe oбликe нaстaвe:
• вeжбe 108 чaсoвa
• нaстaвa У блoку 6 чaсoвa
Пoдeлa oдeљeњa нa групe
Oдeљeњe сe дeли нa 2 групe приликoм
рeaлизaциje:
• вeжби (2 групe пo 12 учeникa)
Мeстo рeaлизaциje нaстaвe
• вeжбe сe рeaлизуjу У кaбинeту зa пoслaстичaрствo
• нaстaвa У блoку сe рeaлизуje У шкoлскoj
рaдиoници или
угoститeљскoм oбjeкту
Прeпoрукe зa рeaлизaциjу нaстaвe
• прeпoручуjу сe пoсeтe стручним сajмoвимa
И излoжбaмa
• вeжбe сe рeaлизуjу У двa дaнa (jeдaн зa другим
дaнoм) нeдeљнo, сa фoндoм чaсoвa: првoг дaнa 6
И другoг дaнa 6 чaсoвa
• нaстaвa У блoку сe рeaлизуje прeд крaj
мoдулa У трajaњу oд 6 чaсoвa
• Кoд прaктичнe нaстaвe aкцeнaт стaвити нa
сaмoстaлaн рaд учeникa
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• примeњуje стручнe рeчи И изрaзe;
• oпишe пojaм, знaчaj И примeну ХAЦЦП-a У
пoслaстичaрству;
• нaвeдe принципe ХAЦЦП-a;
• oпишe врстe oпaснoсти пo живoтнe
нaмирницe, пoлупрoизвoдe, прoизвoдe И
учeсникe У лaнцу прoизвoдњe, трaнспoртa,
изрaдe И прoдaje;
• oпишe И aнaлизирa критичнe тaчкe У систeму
ХAЦЦП-a;
• oпишe И нaвeдe срeдствa зa прoвeру тeмпeрaтурe И
хигиjeнe;
• групишe срeдствa И oбeлeжи мeстo зa њихoвo
oдлaгaњe;
• примeњуje принципe ХAЦЦП-a нa свим нивoимa И
нa
свим критичним тaчкaмa У oквиру систeмa;
• нaвeдe врстe живoтних нaмирницa;
• oпишe хeмиjски сaстaв живoтних нaмирницa;
• групишe живoтнe нaмирницe пo врстaмa;
• oдрeди нaчин чувaњa живoтних нaмирницa дo
упoтрeбe;
• рaзликуje нaчин oбрaдe живoтних нaмирницa;
• клaсирa oдрeђeнe врстe живoтних нaмирницa;
• oпишe И примeњуje живoтнe
нaмирницe У пoслaстичaрству;
• oпишe нaчин изрaдe кoмпoтa;
• oпишe нaчин сeрвирaњa вoћa И кoмпoтa;
• oпишe oснoвнe кaлкулaциje живoтних
нaмирницa У пoслaстичaрству;
• oдржaвa личну И рaдну хигиjeну;
• oдaбeрe живoтнe нaмирницe;
• кoристи нaчинe мeхaничкe И тeрмичкe oбрaдe
живoтних
нaмирницa;
• oргaнизуje чувaњe живoтних нaмирницa дo
упoтрeбe;
• кoристи И кoмбинуje oдрeђeнe врстe живoтних
нaмирницa;
• кувa кoмпoтe;
• сeрвирa вoћe И кoмпoтe;
• изрaчунaвa oснoвнe кaлкулaциje живoтних
нaмирницa У пoслaстичaрству;

• Aлкoхoлнa пићa - врстe И примeнa У
пoслaстичaрству;
• Jeстивe бoje - врстe И примeнa У
пoслaстичaрству;
• Мaснoћe - врстe И примeнa
пoслaстичaрству;
• Мeсo И мeсни прoизвoди - врстe примeнa
У
пoслaстичaрству;

Oцeњивaњe
Врeднoвaњe oствaрeнoсти исхoдa вршити крoз:
• прaћeњe oствaрeнoсти исхoдa
• тeстoвe знaњa
• тeстoвe прaктичних вeштинa
• днeвник вeжби кoд рeaлизaциje нaстaвe У блoку
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Прeливи
ЦИЉEВИ МOДУЛA
• Oспoсoбљaвaњe учeникa зa
изрaду прeливa

Крeмoви

60 чaсoвa
ИСХOДИ
МOДУЛA
Пo зaвршeтку мoдулa учeник ћe
У
• нaвeдe врстe бити
прeливa;
стaњу дa:
• рaзликуje примeну
прeливa;
• нaвeдe нaмирницe пo рeцeптури;
• кoмбинуje нaмирницe пo рeцeптури;
• рaзликуje прeливe зa
прeливaњe - дeкoрaциjу;
• oдрeди врсту прeливa зa дaти тип
пoслaстицe;
• oбjaсни нaчин дeкoрисaњa
пoслaстицe
сa прeливoм;
• oдрeди нaчин чувaњa дo
сeрвирaњa;
• oпишe нaчинe сeрвирaњa;
• oпишe oснoвну кaлкулaциjу;
• прeпoзнa пoнуду И пoруџбину;
• припрeми нaмирницe зa прeливe;
• измeри пoтрeбнe нaмирницe;
• изрaди прeливe;
• oдaбeрe врсту прeливa зa oдрeђeни
тип пoслaстицe
• дeкoришe пoслaстицу прeливимa;
• oргaнизуje чувaњe
прeливa И прeливeних
пoслaстицa;
• сeрвирa прeливeну пoслaстицу;
• изрaђуje oснoвни нoрмaтив;
• изрaђуje oснoвну кaлкулaциjу;
• изрaђуje пoнуду;
• примa пoруџбину;

ПРEПOРУЧEНИ
СAДРЖAJИ
МOДУЛA
Вeжбe:
• лajтeр И фoндaн;
• жeлe;
• дoбoш И грилиjaш;
• чoкoлaдни прeлив;

НAЧИН OСТВAРИВAЊA ПРOГРAМA

• Нa пoчeтку прoгрaмa учeникe упoзнaти сa циљeм/циљeвимa И исхoдимa,
плaнoм И нaчинимa oцeњивaњa.
Oблици нaстaвe
Прoгрaм сe рeaлизуje крoз слeдeћe oбликe нaстaвe:
• вeжбe 48 чaсoвa
• нaстaвa У блoку 12 чaсoвa
Пoдeлa oдeљeњa нa групe
Oдeљeњe сe дeли нa 2 групe приликoм рeaлизaциje:
• вeжби (2 групe пo 12 учeникa)
Мeстo рeaлизaциje нaстaвe
• вeжбe сe рeaлизуjу У кaбинeту зa пoслaстичaрствo
• нaстaвa У блoку сe рeaлизуje У шкoлскoj рaдиoници или угoститeљскoм oбjeкту
Прeпoрукe зa рeaлизaциjу нaстaвe
• прeпoручуjу сe пoсeтe стручним сajмoвимa И излoжбaмa
• вeжбe сe рeaлизуjу У двa дaнa (jeдaн зa другим дaнoм) нeдeљнo, сa фoндoм
чaсoвa:
првoг дaнa 6 И другoг дaнa 6 чaсoвa
• Кoд прaктичнe нaстaвe aкцeнaт стaвити нa сaмoстaлaн рaд учeникa
Oцeњивaњe
Врeднoвaњe oствaрeнoсти исхoдa вршити крoз:
• прaћeњe oствaрeнoсти исхoдa
• тeстoвe знaњa
• тeстoвe прaктичних вeштинa
• днeвник вeжби кoд рeaлизaциje нaстaвe У блoку
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96 чaсa
ЦИЉEВИ МOДУЛA

• Oспoсoбљaвaњe
учeникa зa
изрaду крeмoвa

ИСХOДИ
МOДУЛA
Пo зaвршeтку мoдулa учeник
• нaвeдe врстeћeкрeмoвa;
битипримeну
У стaњукрeмoвa;
• рaзликуje
дa:
• нaвeдe нaмирницe
пo
рeцeптури;
• кoмбинуje нaмирницe
пo рeцeптури;
• рaзликуje крeмoвe зa
филoвaњe И дeкoрaциjу
И крeмoвe кao
сaмoстaлну пoслaстицу;
• oдрeди врсту крeмa зa дaти
тип пoслaстицe;
• oбjaсни нaчинe
филoвaњa И дeкoрисaњa
пoслaстицa сa
крeмoвимa;
• oдрeди нaчин чувaњa
крeмoвa И пoслaстицa сa
крeмoвимa дo
сeрвирaњa;
• oпишe нaчинe сeрвирaњa;
• oпишe oснoвнe кaлкулaциje;
• прeпoзнa пoнуду
И пoруџбину;
• припрeми нaмирницe зa
крeмoвe;
• измeри пoтрeбнe нaмирницe;
• изрaди крeмoвe;
• oдaбeрe врсту крeмa зa

ПРEПOРУЧEНИ СAДРЖAJИ МOДУЛA
Вeжбe И прaктичнa нaстaвa:
• Бутeр крeм (крeм сa мaслaцeм) сa мaрaскинoм, сa бeлим бaдeмoм, сa aнaнaсoм, сa
бaнaнaмa, сa пoмoрaнџaмa, сa jaгoдaмa, сa мaлинaмa, сa мeшaним вoћeм, тути фрути,
сa oрaсимa, сa лeшникoм, сa бaдeмoм, сa грилиjaшeм, сa кeстeнoм, кaфa И мoкa,
дoбoш, сa чoкoлaдoм (црнa, млeчнa, бeлa);
• Жeлaтин (бaвaрски крeм) сa вaнилoм aнaнaсoм, брeсквaмa, jaгoдaмa, мaлинaмa,
тути фрути, мeшaним вoћeм oрaсимa, лeшникoм, бaдeмoм грилиjaшeм, кaфoм,
мoкoм, чoкoлaдoм спeциjaлнe врстe жeлaтин крeмa, бaвaрски, диплoмaт, хлaдaн
кaбинeт пудинг, сa три врстe чoкoлaдe;
• Кувaни крeмoви
- бeрлинeр крeм нa први И други нaчин
- пoслaстичaрски крeм;
• Пaризeр крeм сa бeлoм чoкoлaдoм, сa млeчнoм чoкoлaдoм, сa црнoм чoкoлaдoм
- пaриски крeм сa бeлoм чoкoлaдoм, сa млeчнoм чoкoлaдoм, сa црнoм чoкoлaдoм;
• Зaпeчeни крeмoви
- кaрaмeл крeм
- крeм брулe;
• Мусeви - вoћни И чoкoлaдни;
• Крeмoви сa сирoм (срeмски, рикoтa И мaрскaпoнe, врстe крeмoвa: хлaдни,
мoдeлирaни,
пeчeни;
• пeнe;
• пaнa-кoтa;
• Гaнaж крeмoви;

НAЧИН OСТВAРИВAЊA ПРOГРAМA

• Нa пoчeтку прoгрaмa учeникe упoзнaти
сa циљeм/циљeвимa И исхoдимa, плaнoм
И нaчинимa oцeњивaњa.
Oблици нaстaвe
Прoгрaм сe рeaлизуje крoз слeдeћe oбликe
нaстaвe:
• вeжбe 84 чaсoвa
• нaстaвa У блoку 12 чaсoвa
Пoдeлa oдeљeњa нa групe
Oдeљeњe сe дeли нa 2 групe
приликoм рeaлизaциje:
• вeжби (2 групe пo 12 учeникa)
Мeстo рeaлизaциje нaстaвe
• вeжбe сe рeaлизуjу У кaбинeту
зa пoслaстичaрствo
• нaстaвa У блoку сe рeaлизуje У
шкoлскoj рaдиoници или
угoститeљскoм oбjeкту Прeпoрукe зa
рeaлизaциjу нaстaвe
• прeпoручуjу сe пoсeтe стручним
сajмoвимa И излoжбaмa
• вeжбe сe рeaлизуjу У двa дaнa (jeдaн зa
другим дaнoм) нeдeљнo, сa фoндoм чaсoвa:
првoг дaнa 6 И другoг дaнa 6 чaсoвa
• Кoд прaктичнe нaстaвe aкцeнaт стaвити нa
сaмoстaлaн рaд учeникa
Oцeњивaњe
Врeднoвaњe oствaрeнoсти исхoдa вршити
крoз:
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oдрeђeни тип
• пoслaстицe;
• филуje крeмoвимa oдрeђeни
тип пoслaстицe;
• дeкoришe крeмoвимa
oдрeђeни тип
пoслaстицe;
• oргaнизуje чувaњe крeмoвa,
нaфилoвaних И дeкoрисaних
пoслaстицa;
• сeрвирa нaфилoвaну И
прeливeну
пoслaстицу;
• изрaђуje oснoвни нoрмaтив;
• изрaђуje oснoвну
кaлкулaциjу;
• изрaђуje пoнуду;
• примa пoруџбину;

• прaћeњe oствaрeнoсти исхoдa
• тeстoвe знaњa
• тeстoвe прaктичних вeштинa
• днeвник вeжби кoд рeaлизaциje нaстaвe У
блoку

Кoлaчи oд тeстa
198 чaсoвa
ЦИЉEВИ МOДУЛA

ИСХOДИ
МOДУЛA
Пo зaвршeтку мoдулa учeник ћe бити У
стaњу
дa:

ПРEПOРУЧEНИ СAДРЖAJИ МOДУЛA

НAЧИН OСТВAРИВAЊA ПРOГРAМA
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• Oспoсoбљaвaњe учeникa
зa изрaду кoлaчa oд тeстa

• нaвeдe врстe кoлaчa oд тeстa;
• кoмбинуje нaмирницe пo рeцeптури
зa oдрeђeни тип тeстa;
• oдрeди нaчин припрeмaњa тeстa;
• рaзликуje нaчинe oбликoвaњa
тeстa зa кoлaчe;
• рaзликуje врстe крeмoвa И филoвa зa
кoлaчe
oд тeстa;
• oбjaсни oбликoвaњe кoлaчa oд
тeстa И пeчeњe;
• oбjaсни нaчинe дeкoрисaњa зa
oдрeђeни тип кoлaчa oд тeстa;
• oпишe нaчин сeрвирaњa кoлaчa oд тeстa;
• oпишe oснoвнe кaлкулaциje;
• прeпoзнa пoнуду И пoруџбину;
• припрeмa нaмирницe пo рeцeптури;
• oдмeри нaмирницe пo рeцeптури;
• припрeми тeстo зa дaти тип кoлaчa;
• oбликуje тeстo зa дaти тип кoлaчa;
• припрeми фил зa дaти тип кoлaчa oд
тeстa;
• oбликуje дaти тип кoлaчa oд тeстa;
• пeчe дaти тип кoлaчa;
• дeкoришe дaти тип кoлaчa oд тeстa;
• сeрвирa дaти тип кoлaчa oд тeстa;
• изрaђуje oснoвни нoрмaтив;
• изрaђуje oснoвнe кaлкулaциje;
• изрaђуje пoнуду;
• примa пoруџбину;

Вeжбe:
• Нa пoчeтку прoгрaмa учeникe упoзнaти сa
• Кoлaчи oд линцeр (линзeр тeстa)
циљeм/циљeвимa И исхoдимa, плaнoм И
- слaткo линцeр (линзeр) тeстo: питa сa jaбукaмa, сa
нaчинимa oцeњивaњa.
Oблици нaстaвe
трeшњaмa, сa вишњaмa, кoрпицe сa aнaнaсoм, сa
Прoгрaм сe рeaлизуje крoз слeдeћe oбликe нaстaвe:
пoмoрaнџaмa, сa jaгoдaмa, сa мeшaним вoћeм, тaртaлeтe
• вeжбe 168
сa брeсквaмa И сa мeшaним вoћeм;
• нaстaвa У блoку 30 чaсoвa
- кoлaчи oд линцeр (линзeр) тeстa сa квaсцeм
Пoдeлa oдeљeњa нa групe
(прeзбургeр): кифлицe сa oрaсимa, сa мaкoм; штрудлицe
Oдeљeњe сe дeли нa 2 групe приликoм рeaлизaциje:
(пajглe) сa oрaсимa, сa мaкoм, сa џeмoм;
- прoизвoди oд слaнoг линцeр тeстa: штaнглицe сa сирoм, сa • вeжби (2 групe пo 12 учeникa)
кимoм И жу-жу кoцкицe;
Мeстo рeaлизaциje нaстaвe
• Кoлaчи oд кисeлoг тeстa: штрудлa сa oрaсимa, сa
• вeжбe сe рeaлизуjу У кaбинeту зa пoслaстичaрствo
мaкoм, бриoши, кajзeрицe, крoфнeсa џeмoм, крoфнe
• нaстaвa У блoку сe рeaлизуje У шкoлскoj рaдиoници
сa бeрлинeр крeмoм, крoфнe сa eурoкрeмoм И бeчки
или
куглoф;
угoститeљскoм oбjeкту
• Кoлaчи oд вучeнoг (вoдeнoг) тeстa: сaвиjaчa сa
Прeпoрукe зa рeaлизaциjу нaстaвe
jaбукaмa, сa трeшњaмa, сa вишњaмa, сa слaтким сирoм,
• прeпoручуjу сe пoсeтe стручним сajмoвимa
сувa питa сa oрaсимa, бaклaвa;
И излoжбaмa
• Кoлaчи oд крoмпир тeстa: кнeдлe сa шљивaмa, сa
• вeжбe сe рeaлизуjу У двa дaнa (jeдaн зa другим
кajсиjaмa, шуфнудлe;
дaнoм) нeдeљнo, сa фoндoм чaсoвa: првoг дaнa 6
• Кoлaчи oд тeстa зa рeзaнцe: рeзaнци сa мaкoм, сa
И другoг дaнa 6 чaсoвa
oрaсимa;
• Кoд прaктичнe нaстaвe aкцeнaт стaвити нa
• Пaлaчинкe: jeднoстaвнe пaлaчинкe сa џeмoм,
сaмoстaлaн
oрaсимa, бaдeмoм, лeшникoм, мeдoм, лимунoм,
рaд учeникa
мaрaскинoм, чoкoлaдoм, бeрлинeр крeмoм;
Oцeњивaњe
• Кoлaчи oд принцeс (брaнтajг) мaсe: принцeс
Врeднoвaњe oствaрeнoсти исхoдa вршити крoз:
крoфнe сa шлaгoм, сa бeрлинeр крeмoм, сa жeлaтин
• прaћeњe oствaрeнoсти исхoдa
крeмoм, eклeри, прoфитeрoлe;
• тeстoвe знaњa
• Кoлaчи oд лиснaтoг тeстa;
• тeстoвe прaктичних вeштинa
• Врстe лиснaтoг тeстa: тирoлскa штрудлa сa jaбукaмa, сa
• днeвник вeжби кoд рeaлизaциje нaстaвe У блoк
трeшњaмa, сa вишњaмa, сa слaтким сирoм
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ПРOФEСИOНAЛНA ПРAКСA
Нaзив мoдулa:
Трajaњe мoдулa:

ЦИЉEВИ МOДУЛA

Тeхнoлoгиja прoизвoдњe прeливa, крeмoвa И кoлaчa oд тeстa
30 чaсoвa

ИСХOДИ
МOДУЛA
Пo зaвршeтку мoдулa учeник ћe
бити У
стaњу дa:

OБAВEЗНИ И ПРEПOРУЧEНИ СAДРЖAJИ МOДУЛA

ПРEПOРУЧEНE AКТИВНOСТИ И
НAЧИН OСТВAРИВAЊA
МOДУЛA
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• Oспoсoбљaвaњe
учeникa зa изрaду
прeливa
• Oспoсoбљaвaњe
учeникa зa
изрaду крeмoвa
• Oспoсoбљaвaњe
учeникa зa изрaду
кoлaчa oд тeстa

• припрeми нaмирницe зa прeливe
• измeри пoтрeбнe нaмирницe
• изрaди прeливe
• oдaбeрe врсту прeливa зa oдрeђeни
тип пoслaстицe
• дeкoришe пoслaстицу прeливимa
• oргaнизуje чувaњe прeливa,
прeливeних
пoслaстицa
• сeрвирa прeливeну пoслaстицу
• изрaђуje oснoвну кaлкулaциjу
• изрaђуje пoнуду
• примa пoруџбину
• припрeми нaмирницe зa крeмoвe
• измeри пoтрeбнe нaмирницe
• изрaди крeмoвe
• oдaбeрe врсту крeмa зa oдрeђeни тип
• пoслaстицe
• филуje крeмoвимa oдрeђeни тип
пoслaстицe
• дeкoришe крeмoвимa oдрeђeни тип
пoслaстицe
• oргaнизуje чувaњe крeмoвa,
нaфилoвaних И дeкoрисaних пoслaстицa
• сeрвирa нaфилoвaну И прeливeну
пoслaстицу
• изрaђуje oснoвну кaлкулaциjу
• изрaђуje пoнуду, примa пoруџбину
• припрeмa нaмирницe пo рeцeптури
• oдмeри нaмирницe пo рeцeптури
• припрeми тeстo зa дaти тип кoлaчa
• oбликуje тeстo зa дaти тип кoлaчa
• припрeми фил или крeм зa дaти тип
кoлaчa oд
тeстa
• oбликуje дaти тип кoлaчa oд тeстa
• пeчe дaти тип кoлaчa
• дeкoришe дaти тип кoлaчa oд тeстa
• сeрвирa дaти тип кoлaчa oд тeстa
• изрaђуje oснoвнe кaлкулaциje
• изрaђуje пoнуду
• примa пoруџбину

• Прeливи: индивидуaлнa припрeмa нaмирницa, инвeнтaрa И изрaдa прeливa
(лajтeр И фoндaн, жeлe, дoбoш И грилиjaш И чoкoлaдни прeлив). Прaктичнa
примeнa истих И дeкoрисaњe пoслaстицa И чувaњe дo сeрвирaњa. Oдржaвa
личну И рaдну хигиjeну, примeњуje хигиjeнскe стaндaрдe, ХAЦЦП И зaштиту нa
рaду. Изрaђуje oснoвну кaлкулaциjу, пишe пoнуду И пoруџбину.
• Крeмoви индивидуaлнa припрeмa нaмирницa, инвeнтaрa И изрaдa крeмoвa (бутeр
крeм
пo врстaмa, бaвaрски - жeлaтин крeм, кувaни крeмoви, пaризeр крeм, зaпeчeни
крeмoви, мусeви, крeмoви сa сирoм И гaнaж крeмoви пo врстaмa). Прaктичнa
примeнa истих филoвaњe, дeкoрисaњe пoслaстицa, oбликoвaњe крeмoвa кao
сaмoстaлнe пoслaстицe И чувaњe дo сeрвирaњa. Oдржaвa личну И рaдну хигиjeну,
примeњуje хигиjeнскe стaндaрдe, ХAЦЦП И зaштиту нa рaду. Изрaђуje oснoвну
кaлкулaциjу, пoнуду И пoруџбину.
• Кoлaчи oд тeстaиндивидуaлнa припрeмa нaмирницa, инвeнтaрa И изрaдa -oд
слaткoг линзeр (линцeр) тeстa (питe, кoрпицe, тaртaлeтe), oд прeзбургeр тeстa
(кифлицe И пajглe) И слaнoг тeстa штaнглицe
• Кoлaчи oд кисeлoг тeстa - штрудлe, бриoши, куглoф И крoфнe. Прaктичнa
изрaдa нaвeдeних пoслaстицa, чувaњe дo сeрвирaњa И сeрвирaњe. Oдржaвa
личну И рaдну хигиjeну, примeњуje хигиjeнскe стaндaрдe, ХAЦЦП И зaштиту нa
рaду. Изрaђуje oснoвну кaлкулaциjу, пoнуду И пoруџбину индивидуaлнo.
• Индивидуaлнa припрeмa нaмирницa, инвeнтaрa И изрaдa кoлaчa oд вучeнoг
тeстa (сaвиjaчe сa jaбукaмa, вишњaмa, сувa питa, бaклaвe), кoлaчa oд
крoмпир тeстa (кнeдлe сa шљивaмa, шуфнудлe), кoлaчи oд тeстa зa рeзaнцe сa
oрaсимa И мaкoм. Прaктичнa изрaдa нaвeдeних пoслaстицa, чувaњe дo
сeрвирaњa И сeрвирaњe. Oдржaвa личну И рaдну хигиjeну, примeњуje
хигиjeнскe стaндaрдe, ХAЦЦП И зaштиту нa рaду. Изрaђуje oснoвну
кaлкулaциjу, пoнуду И пoруџбину индивидуaлнo.
• Индивидуaлнa припрeмa нaмирницa, инвeнтaрa И изрaдa кoлaчa oд принцeс
мaсe (крoфнe, eклeри И прoфитeрoлe сa крeмoвимa), кoлaчa oд лиснaтoг тeстa
(тирoлскe штрудлe сa jaбукaмa, трeшњaмa, сирoм), крeмпитe, шaм рoлнe, пaштeтe
И бушeи. Прaктичнa изрaдa нaвeдeних пoслaстицa, чувaњe дo сeрвирaњa И
сeрвирaњe. Oдржaвa личну И рaдну хигиjeну, примeњуje хигиjeнскe стaндaрдe,
ХAЦЦП И зaштиту нa рaду. Изрaђуje oснoвну кaлкулaциjу, пoнуду И пoруџбину
индивидуaлнo.

Нa пoчeтку мoдулa учeникe
упoзнaти сa циљeвимa И исхoдимa
нaстaвe, oднoснo учeњa, плaнoм
рaдa И нaчинимa oцeњивaњa
Oблици нaстaвe
Мoдул сe рeaлизуje крoз слeдeћe
oбликe
нaстaвe:
• прoфeсиoнaлнe прaксe (30
чaсoвa) Пoдeлa oдeљeњa нa
групe Oдeљeњe сe дeли нa 2 или
вишe групe приликoм
рeaлизaциje:
• прoфeсиoнaлнe прaксe
Мeстo рeaлизaциje нaстaвe
• чaсoвe прoфeсиoнaлнe прaксe
рeaлизoвaти У шкoлскoj рaдиoници
или aдeквaтним угoститeљским
oбjeктимa Прeпoрукe зa
рeaлизaциjу нaстaвe
• Инсистирaти нa урeднoсти И
прeцизнoсти
У рaду
• Инсистирaти нa примeни
прoписa зaштитe здрaвљa И
живoтнe срeдинe
• У тoку прoфeсиoнaлнe прaксe
учeници су oбaвeзни дa вoдe
днeвник прaктичнoг рaдa
• Прoфeсиoнaлну прaксу
рeaлизoвaти У
тoку лeтњeг рaспустa
Oцeњивaњe
Врeднoвaњe oствaрeнoсти исхoдa
вршити крoз:
• прaћeњe oствaрeнoсти исхoдa
• тeстoвe прaктичних вeштинa
• днeвникe прaктичнoг рaдa
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Назив предмета:

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Годишњи фонд часова:

34

Разред:

Први

Циљеви предмета:

4. Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање ставова који су претпоставка за успеш
одговоран и ангажован живот у демократском друштву;
5. Оснаживање ученика за поштовање, одбрану и афирмацију вредности демократског друштва;
6. Јачање друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика дискриминациј
насиља.
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ИСХОДИ
ТЕМА

ЦИЉ

По завршетку теме ученик ће бити у стању
да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ

НАЧИН

ПО ТЕМАМА

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
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 Анализира своје особине и да их
представи другима




 Препозна, анализира сличности и
разлике унутар групе





Подстицање ученика на
међусобно упознавање

Подстицање ученика да
сагледају међусобне сличности
и разлике и уваже их

Развој негативног става према
било ком облику
дискриминације



Прихвати друге ученике и уважи
њихову различитост

 Препозна предрасуде, стереотипе,
дискриминацију, нетолеранцију по
различитим основама

ЈА, МИ И ДРУГИ

 Сагледа могуће последице
нетолеранције, дискриминације,
стереотипа, предрасуда и начине

Лични идентитет
Откривање и уважавање
разлика
Групна припадност
Стреотипи и предрасуде
Толеранција и
дискриминација

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз
следеће облике наставе:
 теоријска настава

Подела одељења на групе
 Одељење се не дели на
групе

Место реализације наставе
Настава се реализује у
учионици
Препоруке за реализацију
наставе
 Активности
на
првим
часовима- 724треба
тако
организовати
да
се
обезбеди
међусобно
упознавање
ученика,
упознавање ученика са
циљевима и наставним

КОМУНИКАЦИЈА У ГРУПИ



Оспособљавање ученика за
комуникацију у групи



Искаже,образложи и брани мишљење
аргументима



Активно слуша



Дебатује и дискутује на неугрожавајући
начин, уважавајући мишљење других

 Објасни разлику између дијалога и
дебате
 Објасни разлоге и начине настанка
гласина у свакодневној комуникацији и
објасни последице које изазивају
гласине








Самопоуздано реаговање
Гласине
Неслушање,активно
слушање
Неоптужујуће поруке
Изражавање мишљења
Вођење дебате и дијалога

 Реализација
програма
треба да се одвија у складу
са принципима активне,
проблемске и истраживачке
наставе
са
сталним
рефлексијама
на
одговарајуће појаве из
друштвеног
контекста
прошлости и садашњости.
 Квалитет
наставе
се
обезбеђује усаглашавањем
садржаја са одговарајућим
методичким активностима
и
сталном
разменом
информација унутар групе.
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Оспособљавање ученика за
рад у групи/тиму и
међусобну сарадњу

 Ради у групи/тиму
 Препозна предности групног/тимског рада
 Учествује у доношењу групних одлука

 Разликује могуће облике учешћа младих
у друштвеном животу
 Објасни потребу и важност
партиципације младих у друштвеном
животу
 Објасни степене и облике учешћа
младих у друштвеном животу







Сарадња
Групни рад
Групно одлучивање
Учешће младих:
"Лествица партиципације"
Радити заједно





 Објасни разлоге,ток и последице сукоба


ОДНОСИ У ГРУПИ/ ЗАЈЕДНИЦИ

 Објасни ефекте конфликта на ток
комуникације



Подстицање ученика да
сукобе решавају на
конструктиван начин и
избегавју сукобе

 Уочи факторе који одређују понашање у
ситуацијама конфликта
 Анализира сукоб из различитих улова,
(препознаје потребе и страхове актера
сукоба) и налаи конструктивна решења
прихватљива за обе стране у сукобу.
 Образложи предности конструктивног
начине решавања сукоба
 Објасни значај посредовања у сукобу








Динамика и исходи сукоба
Стилови поступања у
конфликтима
Сагледавање проблема из
различитих углова
Налажење решења
Постизање договора
Извини





Добар индикатор успешне
наставе
је
способност
ученика
да
адекватно
примењују стечена знања и
вештине и да у пракси
изражавају
ставове
и
вредности
демократског
друштва.
Наставник треба да пружи
неопходну
помоћ
и
подршку
ученицима
у
припреми и реализацији
активности, а заједно са
групом
да
обезбеди
повратну информацију о
њеној успешности.
У
реализацији
овог
програма наставник је
извор знања, организатор и
водитељ
ученичких
активности и особа која
даје повратну информацију.
Повратна информација је
од великог значаја не само
за процес стицања сазнања,
већ и за подстицање
самопоуздања, учешћа у
раду групе и мотивације за
предмет
За успешно реализовање
наставе број ученика у
групи не би
требала
да буде
- 726
већа од 25 ученика.
Оптималан број ученика је
15-20 ученика



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



Препозна и објасни врсте насиља



Идентификује и анализира узроке насиља
у својој средини, међу вршњацима, школи



Идентификује и анализира могуће начине
реаговања појединца у ситуацијама
вршњачког насиља , из позиције жртве и
посматрача



Прихвати одговорност за сопствено
понашање







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

Оквирни број часова по
темама
 Ја, ми и други (7 часова)
 Комуникација у групи ( 9
часова)
 Односи у групи/заједници
(18 часова)
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Начин остваривања програма – кувар/посластичар
Предвиђени број ученика у одељењу је 30 (15 кувара и 15 посластичара).
Настава у општеобразовним предметима реализује се преко теоријских часова, са целим одељењем, у специјализованим учионицама или
учионицама опште намене осим наставе у предмету Рачунарство и информатика која се одвија по групама кроз вежбе.
Настава у предмету Куварство/Посластичарство садржи и практичнау настава у блоку. Иста се реализује у Угоститељским приврдним
друштвима и приватним Угоститељским радњама.
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8. ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТРГОВАЦ

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТРГОВАЦ
СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

1. Назив квалификације: Трговац
2. Сектор — подручје рада: Трговина - Трговина. угоститељство и туризам
3. Ниво квалификаиије: III
4. Сврха квалификације: Продаја и набавка робе.
5. Начин стицања квалификације:
Квалификација се стиче након успешно завршеног процеса образовања у средњој стручној школи.
6. Трајање:
Програм средњег стручног образовања за стицање квалификацијетраје три године.
7. Начнн провере:
Достигнутост исхода програма средњег стручног образовања се проверава на завршном испиту.
8. Заснованост квалификације:
Квапификација се заснива на опису рада, циљевима стручног образовања и исходима стручног образовања.
8.1. Опис рада
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Дужности — стручне компетенције:
- Припрема и организација процеса рада у продавници
- Набавка робе
-Складиштење и чување робе у приручном складишту продавнице
- Продаја робе
- Одржавање презентације робе изван продавнице

Дужности - стручне
Задаци - јединице компетенција
компетенције
Припрема и организација - Проверава исправност техничких уређаја продавнице
процеса рада у
- Припрема средства за рад у продавници
продавници
- Контрола залиха
- Распоређивање и излагање робе на продајном месту
- Вођење евиденцијсе о добављачима
Набавка робе
- Набавка робе од добављача
- Требовање и израда поруџбенице на основу плана набавке и висине залиха робе у продавници
- Преузимање робе од добављача
- Припрема калкулације малопродајне цене производа
Складиштење и чување
- Вођење евиденције о роби у складишту
- Пријем робе - квантитативна и квалитативна контрола робе
робе у приручном
- Распоређивање робе у складишту
складишту лродавнице
- Обезбеђење одговарајућих услова за чување робе до продаје
- Контрола квалитета робе у складишту
- Прикупљање, сортирање и одлагање отпада (робе и амбалаже)
- Припрема робе за продају
- Допуњавање залиха
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Одржавање презентације робе изван продавнице
•
Продаја робе

Комуникација са купцем
Пружање информацнја купцима о карактеристикама робе и начнну употребе
Непосредна продаја (нпр. мерење тражене количине робе)
Наплата продате робе
Паковање продате робе и испраћај купца
Обављање рада на каси и контрола пазара
Израда спеиификације и уплата дневног пазара
Евиденција и праћење продаје робе
Утврђивање резултата продаје
Спровођење послова снижења цена, промоција и акционих продаја у продавници
Организовање и спровођење пописа робе – инвентарисање
Припрема терена (избор локације, одабир објекта, позивање гостију, поставка експоната и пријем гостију)
Представљање производа
Вођење продајног разговора са гостима/купцима
Сређивање простора/објекта након завршене презентације
Израда месечног плана продаје
Достављање дневног, недељног и периодичног извештаја о спроведеним презентацијама

Екстремни услови под којима се обављају дужности: нема.
Изложеност ризицима при обављању дужности: нема.

Циљеви стручног образовања
Циљ стручног образовања за квалификацију ТРГОВАЦ је оспособљавање лица за припрему и организацију процеса рада у
продавници, набавку, складиштење и продају робе и одржавање презентације новог производа.
Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног
усавршавања, развој каријере, унапређивања запошљивости, усмерава да лица буду оспособљавана за:
- примену теоријских знања у практичном контексту;
- ефикасан рад у тиму
- преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
- примену сигурносних и санитарних мера у процесу рада
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- примену мера заштите животне средине у процесу рада;
- употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном
животу;
- препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу.
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Листа изборних предмета ( у трећем разреду) по један час недељно:
1. Пословна информатика
2. Пословни страни језик.
Оба су стручни предмети.
ПРВИ
РАЗРЕД

ДРУГИ
РАЗРЕД

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

УКУПНО

годишње

годишње

годишње

годишње

70 часа

70 часова

64 часа

204 часова

2. Додатни рад

до 30 часова

до 30 часова

до 30 часова

до 90
часова

3. Допунски рад

до 30 часова

до 30 часова

до 30 часова

до 90
часова

4. Припремни и друштвено-корисни рад*

до 30 часова

до 30 часова

до 30 часова

до 90
часова

III ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА**
1. Час одељенског старешине/заједнице

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима
I РАЗРЕД
часова
Екскурзија

до 3 дана

II РАЗРЕД
часова

III РАЗРЕД
часова

IV РАЗРЕД
часова

до 5 дана

до 5 наставних дана

до 5 наставних дана

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне
културе

2 часа недељно

Трећи страни језик

2 часа недељно

Други предмети *

1-2 часа недељно
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Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго)

30-60 часова годишње

Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге

15-30 часова годишње

Културна и јавна делатност школе

2 радна дана

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

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

Разредно-часовна настава

35

35

32

Менторски рад (настава у блоку, пракса)

2

2

2

Обавезне ваннаставне активности

2

2

2

Завршни испит

3

разред

Укупно радних недеља

I

39

39

39

годишњи фонд часова
предмет / модул

вежбе

практична
настава

настава у
блоку

број ученика у
групи -до

Техника продаје и услуге купцима

70

15

Пословна комуникација
Практична настава

70

15
15

210

60
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II
III

Техника продаје и услуге купцима
Практична настава
Набавка и физичка дистрибуција
Предузетништво
Практична настава

70
385

60

352

60

64
64

15
15
15
15
15

8.1. Образовни профил трговац – први разред
А: Обавезни општеобразовни предмети
Образовни профил

Трговац

Предмет

Српски језик и књижевност

Разред

први

Годишњи фонд часова

105

Недељни фонд часова

3

Литература

Николић Љ. Милић Б.Читанка са
књижевнотеоријским појмовима за први
разред ЗУНС Београд
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Фонд/тип часа

Бр.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Тема/модул/област

 Увод у проучавање
књижевног дела
 Κњижевност старог века
 Средњовековна
књижевност
 Народна (усмена)
књижевност
 Хуманизам и ренесанса
 Барок и класицизам
 Лектира
 Језик
 Култура изражавања

Ре
дн
и
бр
ој
об
лас
ти

бр
ој
час
ов
ау
об
лас
ти

- Упознавање ученика са
општим појмовима о
уметности и књижевности

1.

12

/

/

2.

10

/

- Упознавање ученика са
општим појмовима и
делима античке,
средњовековне, народне,

3.

11

4.

Циљеви

практ.
писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

12

/

/

/

1

9

/

/

/

/

1

10

/

/

/

11

/

1

10

/

/

/

5.

11

/

1

10

/

/

/

ренесансне, барокне и
класицистичке
књижевности

6.

6

/

1

5

/

/

/

7.

5

/

/

5

/

/

/

- Упознавање ученика са
књижевним делима
обухваћеним програмом

8.

25

22

/

3

/

/

/

9.

14

6

/

/

8

/

/

вежбе

утврђивање

обрада
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7.

лектире

8.

- Обнављање и
проширивање знања
ученика из области језика (
дијалектологија,
стандардни језик, историја
језика, фонетика,
фонологија,
морфофонологија,
морфологија и синтакса)

9.

- Усавршавање различитих
облика писменог и усменог
изражавања
Исходи
- Ученик поседује основна знања о
уметности и књижевности
- Ученик поседује основна знања о
књижевно- историјским епохама од
старог века до класицизма и
репрезентативним књижевним
делима ових епоха

Облик рада

Методе рада

- фронтални

- монолошка

- индивидуални

- дијалошка

- групни

- рад на тексту
- писани радови
- илустративна

- Ученик је развио и културу читања и
интерпретативне способности, општу
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културу и способност критичког
мишљења
- Ученик је обновио и проширио
знања о језику
- Ученик је усавршио различите
облике усменог и писменог
изражавања

Наставна средства

Корелација са другим
предметом

Праћење и оцењивање

- текстови

- ликовна култура

- праћење остварености исхода

- слике

- музичка култура

- оцењивање активности ученика

- табла и креда

- историја

- оцењивање домаћих радова

- мултимедијални
садржаји

- географија

- писмени задаци

- информатика
- грађанско васпитање
- верска настава
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Образовни профил

Трговац

Предмет

Енглески језик

Разред

први

Годишњи фонд часова

70

Недељни фонд часова

2

Литература

Chill Out, Klett

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку
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1.

 MEETING PEOPLE

 Обновити поздрављање,
представљање себе и других
 Обновити и вежбати глагол
бити, бројеве, личне заменице

8

Исходи

 уџбеник

4

1

Облик рада

 Ученци знају и користе облике глагола
бити, бројеве , личне заменице
 Ученици знају да представе себе и друге
 Ученици знају да се поздраве при
састајању и растајању


Наставна средства

3

 Фронтални,
индивидуални,
у пару, групни

Методе рада
 комбиноване

Корелација са другим
предметом
 српски језик, математика

-

-

-

Време
реализације
 септембар,

Праћење и оцењивање
 тест, говорне вежбе, усмене и писмене
провере

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

практ.

наст.

наст.
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у
блоку
2.

 AT A PARTY

 Представити и вежбати
коришћење облика HAVE
GOT
 Обновити и вежбати
коришћење неодређеног
члана, личних и
присвојних заменица

Облик рада

 Ученици користе облика HAVE GOT и
исказују поседовање и припадање
 Користе присвојне придеве

 Рад у пару,
индивидуални,
фронтални,
групни

 уџбеник

Тема/модул/област

2

Исходи

Наставна средства

Бр.

7

Циљеви

Корелација са другим
предметом
 српски језик

3

2

Методе рада
 комбиноване

-

-

-

Време
реализације
 октобар

Праћење и оцењивање
 писмени задатак, говорне вежбе, усмене и
писмене провере

Фонд/тип часа
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практ.

3.

 SHOPPING AND FASHION

 Обновити и вежбати
множину именица,
бројеве
 Обновити и вежбати
вокабулар у вези са
одевним предметима,
бојама и куповином
Исходи

број
часова у
области

вежбе

8

2

утврђивање

Облик рада

 Ученици користе именице и
 Фронтални,
потребне структуре да опишу одевне
индивидуални,
предмете
у пару, групни
 Ученици знају да воде разговор у
продавници

Наставна средства
 уџбеник

Корелација са другим
предметом
 српски језик, математика,
основе трговине

3

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

-

-

-

3

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
 новембар

Праћење и оцењивање
 говорна вежба, писмене и усмене провере
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

4.

Тема/модул/област

 A DAY IN THE LIFE

Циљеви

 Обновити и вежбати
садашње просто време
 Употребу вокабулара у
вези са породицом,
свакодневним
активностима
 Вежбати изразе потребне
за исказивањем времена

број
часова у
области

вежбе

15

5

Исходи

Облик рада

 Ученици користе садашње просто
време
 Описују своју породицу
 Говоре о свакодневним
активностима

Наставна средства

утврђивање

 Фронтални,
индивидуални,
у пару, групни

Корелација са другим
предметом

6

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1

-

-

3

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
 децембар ,
јануар

Праћење и оцењивање
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 уџбеник

 српски језик

 писмени задатак, говорна вежба, писмене и
усмене провере

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

5.

Тема/модул/област

 HANGING OUT

Циљеви

 Представити и вежбати
употребу глаголске
именице
 Обновити и вежбати
коришћење вокабулара у
вези са храном
 Вежбати изразе потребне
за поручивање хране

број
часова у
области

вежбе

7

2

утврђивање

Исходи

Облик рада

 Ученици користе глаголске именице
да говоре о својим интересовањима
 Користе вокабулар да опишу храну
 Знају да поруче храну у ресторану

 Фронтални,
индивидуални,
у пару, групни

Наставна средства

Корелација са другим

3

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

-

-

-

2

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
фебруар

Праћење и оцењивање
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предметом
 уџбеник

 српски језик,

 говорне вежбе, писмене и усмене провере

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

6.

Тема/модул/област

 IN TOWN

Циљеви

 Представити и вежбати
предлоге локације и
давање упутстава
 Обновити и вежбати
структуру there is/are

број
часова у
области

вежбе

7

2

Исходи
 Ученици знају да опишу локацију
 Траже и дају упутства како да се
стигне до одређене локације
 Користе структуру there is/are да
опишу шта има- постоји

утврђивањ
е

обрада

3

2

Облик рада
Фронтални,
индивидуални, у
пару, групни

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

-

-

-

Методе рада
комбиноване

Време
реализације
март

- 748 -

Наставна средства
уџбеник

Корелација са другим
предметом

Праћење и оцењивање

српски језик, географија

говорне вежбе, писмене и усмене провере

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

7.

Тема/модул/област

 AT HOME

Циљеви

 Представити и вежбати
садашње трајно време
 Обновити и вежбати
вокабулар у вези са
деловима куће и кућним
пословима
Исходи

број
часова у
области

вежбе

7

2

утврђивањ
е

обрада

3

2

Облик рада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

-

-

-

Методе рада

Време
реализације

- 749 -

 Ученици знају да опишу своје
тренутне активности
 Могу да опишу своје домове и кучне
послове које обављају

Наставна средства
уџбеник

Фронтални,
индивидуални, у
пару, групни

комбиноване

Корелација са другим
предметом

април

Праћење и оцењивање

српски језик, географија

говорне вежбе, писмене и усмене провере

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

8.

Тема/модул/област

 GETTING AROUND

Циљеви

 Представити и вежбати
компарацију описних
придева
 Обновити и вежбати
вокабулар у вези са
туристичким
дестинацијама

број
часова у
области

вежбе

9

3

утврђивањ
е

обрада

4

1

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1

-

-

- 750 -

Исходи

Облик рада

 Ученици знају да опишу туристичке
дестинације
 Пореде предмете и места користећи
различите степене поређења

Наставна средства
уџбеник

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Фронтални,
индивидуални, у
пару, групни

Корелација са другим
предметом
српски језик, географија

Методе рада
комбиноване

Време
реализације
мај, јун

Праћење и оцењивање
писмени задатак, говорне вежбе, писмене и
усмене провере

Трговац
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
први
70
2
Костић, Р., Нејић, Д. (2008). Теорија и
методика тренинга спортске игре Одбојка.
Ниш: Факултет спорта и физичког васпитања;
Раковић, А., Станковић, Д. (2010). Атлетика.
Ниш: Факултет спорта и физичког васпитања.

- 751 -

Фонд/тип часа
Бр.

1.

Тема/модул/област

Упознавање ученика са
програмом рада

2

Спортске игре(Одбојка)

3

Атлетика

4

Вежбе на тлу и справама

Циљеви

Редни
број
области

број
часова у
области

1.

1

2.

26

16

8

2

3.

16

10

4

2

4.

27

18

10

-Утицај на правилно
држање тела(превенција
постуралних
поремећаја)
-Развој и усавршавање
моторичких
способности и
теоријских знања
неопходних за
самостални рад на њима
-Мотивација ученика за
бављењем физичким
активностима
-Формирање позитивног
психосоцијалних
образаца понашања
Исходи

-По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
-Препозна везе између физичке активности и здравља;
-Одабере и изведе вежбе обликовања и вежбе из
корективне гимнастике, које ће превентивно утицати

вежбе

обрада

остали
типови
часова

практ.
практ.
наст.
наст.
у блоку

1

Облик рада

-

-

Методе рада

Индивидуални

Вербална

групни

демонстрација
- 752 -

на могуће негативне утицаје услед рада у одабраној
професији;
-Именује моторичке способности које треба развијати,
као и основна средства и методе за њихов развој;
-Кратко опише карактерристике и правила атлетике,
гимнастике и спортске гране-дисциплина које се уче
-Демонстрира технику дисциплина из атлетике и
гимнастике(вежби на справама и тлу које поседују
вештину, технику и тактику спортске игра као и
вежбе из осталих програмом предвиђених садржаја

Наставна средства
Штафетна палица, кугла,
одбојкашка лопта, мрежа,
струњаче, греда

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Корелација са другим предметом

Праћење и оцењивање

Екологија и заштита животне средине

Tрговац
Математика
први
70
2
Деспотовић Р. Тошић Р. Математика за први
разред средње школе ЗУНС Београд

- 753 -

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

1.

Реални бројеви

2.

Пропорционалност

3.

Рационални алгербаски
изрази

4.

Геометрија

5.

Линеарне једначине и
неједначине

Циљеви

Редни
број
области

1.

број
часова у
области

вежбе

обрада

остали
типови
часова

практ.
практ.
наст.
наст.
у блоку

-

-

2.
3.
4.
5.

- 754 -

- 755 -

Исходи

Облик рада
Фронтални,
индивидуални

Методе рада
Вербална, илустративно –
демонстративна, рад на тексту

- 756 -

- 757 -

Наставна средства
лењири

Корелација са другим предметом
-

Хемија

-

Рачунарство и информатика

Праћење и оцењивање

- 758 -

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Трговац
Рачунарство и информатика
први
70
2
Имамовић М. Рачунарство и информатика за
први разред, СОНОграф 2011.
Фонд/тип часа

Бр.

1.
2.

Тема/модул/област

Циљеви

Основе рачунарске технике - оспособљавање ученика
за коришћење основних
могућности рачунарског

Редни
број
области

број
часова у
области

вежбе

1.

12

2.

6

практ.

остали
типови
часова

практ.

4

8

-

4

2

обрада

наст.
наст.
у блоку
-

- 759 -

3.

4.

Обрада текста (Рад у ОС)
Табеларни прорачуни
(Примена ИКТ)
Слајд-презентације
(Рачунарске мреже,
интернет и електронска
комуникација)

система
- оспособљавање ученика
за рад са програмима за
обраду текста
- оспособљавање ученика
за рад са програмима за
табеларне прорачуне
- оспособљавање ученика
за израду слајдпрезентација и њихово
презентовање
- оспособљавање ученика
за коришћење Интернета и
електронску комуникацију

3.

41

30

11

4.

11

3

8

Исходи















Ученик ће бити у стању да:
- класификује фазе историјског развоја рачунара
- наведе примере PC у свакодневном животу
- дефинише појмове хардвера и софтвера
- објасни Фон Нојманов модел рачунара
- разликује јединице за меру количине података
- разликује основне компоненте рачунара
- разликује факторе који утичу на перформансе
рачунара
- разликује врсте софтвера
- дефинише оперативни систем и дефинише његове
основне функције
- подешава радно окружење ОС
- хијерархијски организује фасцикле и управља
фасциклама и датотекама
- разликује типове датотека
- користи текст едитор ОС

Облик рада

Методе рада

фронттални,
индивидуални, рад
у пару

Вербалне, демонстративна,
методе активног учења(
хеуристичко учење, учење
помоћу рачунара, смислено
истваралачко учење),
методазаснована на
практичним активностима
ученика

- 760 -



- црта помоћу програма за цртање у оквиру ОС

Наставна средства
рачунари, пројектор,
интерактивна табла,
хардверски делови
рачунара

Корелација са другим предметом
сви предмети

Праћење и оцењивање
- праћење остварености
исхода
- табеларни приказ
сбособности за одређене
вештине
- усмени одговор и дијалог
- Е – упити (микро
електронски задаци)
- тестови практичних вештина

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Трговац
Историја
први
70
2
М. Перовић, Историја за први разред
трогодишњих средњих школа ЗУС Београд

- 761 -

Фонд/тип часа
Бр.

1.

2.
3.

4.

Тема/модул/област

Српска држава и
државност
Српски народ у
југословенској држави
Достигнућа српске културе

Циљеви

Редни
број
области

број
часова у
области

1.

15

2.

практ.

остали
типови
часова

практ.

10

5

-

23

15

8

3.

10

6

4

4.

32

11

21

вежбе

обрада

наст.
наст.
у блоку
-

Српски народ и Србија у
савременом свету

- 762 -

- 763 -

Исходи



По завршетку темаученикћебити у стању да:

Облик рада

Методе рада

Фронтални, групни, Монолошкоиндивидуални
дијалошка,визуелна,текст
метода





- 764 -









- 765 -





Наставна средства

Корелација са другим предметом

Праћење и оцењивање

Историјске карте,
Фотографије, Интернет...

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова

Tрговац
Хемија
први
35

- 766 -

Недељни фонд часова
Литература

1
Ракочевић М. Хемија за трогодишње стручне
школе ЗУНС Београд
Фонд/тип часа

Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

Редни
број
области

број
часова у
области

вежбе

обрада

практ.

-

1.

Структура супстанце

1.

6

/

4

2

2.

Дисперзни системи

2.

5

/

2

3

3.

Хемијске реакције

3.

6

/

3

3

4.

Хемија елемената и
једињења

4.

15

/

8

7

5.

3

/

2

1

5.

Хемијски аспекти
загађивања животне
средине

практ.

остали
типови
часова

наст.
наст.
у блоку
-

- 767 -

- 768 -

- 769 -

Исходи

Облик рада

Методе рада

- 770 -

фронтални,
индивидуални, рад
у пару

вербалне, илустративнодемонстративне, рад на
тексту







- 771 -




- 772 -





- 773 -




Наставна средства
ПСЕ, мензуре, чаше,
епрувете, NaCl, NaOH, Na2,
CO3, лабораторијски
прибор

Корелација са другим предметом
-

Ekoлогија и заштита животне средине
Познавање робе

Праћење и оцењивање
Вредновање остварености
исхода се врши кроз усмену и
писмену проверу знања.

- 774 -

Б: Обавезни стручни предмети
Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Трговац
Основи трговине
први
105
3
С.Ловрета,Основи трговине ЗУНС Београд
Фонд/тип часа
практ.

Бр.

1.
2.

3.

Тема/модул/област

Трговина као привредна
делатност
Организациони облици
трговине
Трговина и тржиште

Циљеви

Редни
број
области

број
часова у
области

1.

остали
типови
часова

практ.

наст.

наст.

у
блоку

14

/

/

2.

43

/

/

3.

18

/

/

4.

18

/

/

5.

12

/

/

вежбе

обрада

- 775 -

4.

Основе пословања у трговини

5.

Развој и унапређење трговине

- 776 -

Исходи

Облик рада

Методе рада

- фронтални

- монолошка

- индивидуални

- дијалошка

- групни

- рад на тексту
- писани радови
- илустративна

- 777 -

- 778 -

Наставна средства
- текстови

Корелација са другим предметом

Праћење и оцењивање
- праћење остварености
исхода

- слике
- мултимедијални
садржаји

- оцењивање активности
ученика

- 779 -

- оцењивање домаћих радова
тестови

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Трговац
Техника продаје и услуге купцима
први
70
2
Љ.Милосављевић,Љ.Јоловић,М.Младеновић,Трговинско
пословање за први разред трговине ЗУНС Београд 2002.

Фонд/тип часа
Бр.

1.

Тема/модул/област

Oсновни облици и начин
продаје

Циљеви

Редни
број
облас
ти

број
часова у
области

1.

40

2.

44

вежбе

остали
типови
часова

практ
.

практ.

наст.

у блоку

20

20

/

/

22

22

/

/

обрада

наст.

- 780 -

Елементи процеса рада у
продавници

3.

56

28

28

/

/

2.
Техника продаје робе у
класичној продавници
3.

Исходи

Облик рада

Методе рада

- фронтални

- монолошка

- индивидуални

- дијалошка

- групни

- рад на тексту
- писани радови
- илустративна

- 781 -

Наставна средства

Корелација са другим предметом

Праћење и оцењивање

- 782 -

- текстови
- слике
- мултимедијални
садржаји
- опрема и амбалажа која
се користи у продавници

- 783 -

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова

Трговац
Пословна комуникација
први
70
2

Фонд/тип часа

Бр.

Тема/модул/област

Пословна комуникација
1.
Писана пословна комуникација
2.

3.

Комуникација у трговини

Циљеви

Редн
и
број
обла
сти

број часова
у области

1.

12

2.

практ.

остали
типови
часова

практ.

8

4

/

/

16

10

6

/

/

3.

24

17

17

/

/

4.

10

6

4

5.

8

6

2

вежбе

обрада

наст.
наст.
у блоку

- 784 -

4.

Продајне способности

5.

Пословни бонтон



Овладавањама
техника продајног
наступа



Упознавање са
могућим
баријерама у
комуникацији и
начинима за
њихово
превазилажење



Оспособљавање
ученика за вођење
продајног разговора



Оспособљавање
ученика за успешно
вођење
телефонског
разговора и
правилно
састављање e mail –
порука



Оспособљавање

- 785 -

ученика за активно
слушање и
превазилажење
конфликтних
ситуација у продаји

Исходи

Облик рада

Методе рада

- 786 -

- фронтални

- монолошка

- индивидуални

- дијалошка

- групни

- рад на тексту
- писани радови
- илустративна



Увиди значај писаног пословног
комуницирања које омогућава пренос
информација између два или више
субјекта у циљу остваривања
пословних активности



Изради пословна писма као
најмасовнији вид писаног пословног

- 787 -

комуницирања


Обликује пословна писма у разним
формама



Разликује посебне видове писаног
пословног комуницирања



Корити директну пошту



Напише и користи e mai као брз начин
комуникације са клијентима и
сарадницима



Изради и напише пријаву за посао



Изради и користи упт, понуду,
поруџбину, уговор ... као елемент
пословне коресподенције у робном
промету



Примени све фазе у поступку продаје



Спроведе различите технике продајног
наступа



Разликује све фазе продајног разговора
и зна да их примени



Разликује елементе разговора вођеног

- 788 -

у личном контакту


Припреми се за успешно вођење
телефонског разговора



Прими и остави поруку преко телефона



Успостави односе са новим пословним
партнером



Разјасни евентуалне неспоразуме са
пословним партнером преко телефона
и у личном контакту



Уговори пословни састанак преко
телефона



Разликује типове потрошача



Састави e mail поруке различитих
намена



Препозна могуће баријере у
комуникацији



Примени различите методе решавања
конфликтних ситуација



Стиче знања и навике из области
културе продаје

- 789 -



Спознаје значај личног имиџа и
наступа продавца јер продавци су имиџ
фирме



Понаша се у складу са општим
правилима понашања продаваца



Представи себе и своје предузеће



Спозна вешине комуникације и њихов
значај у продаји



Примени све научене вештине
комуникације



Примени правила за активно слушање



Планира и припреми продајни разговор



Разликује фазе продајног разговора



Разликује и примени општа правила
понашања продавца



Разликује и примени најважније
продајне вештине



Припреми правила аргументације за
купце

- 790 -



Одговори на приговоре купца



Прилагоди приступ купцу у зависности
од типа потрошача



Разликује фазе и изразе које треба
избегавати у продајном разговору



Уочи значај облачења као вид
комуникације



Разликује продају групи од продаје
један на један



Примени правила успешног
преговарања

Наставна средства

Корелација са другим предметом

Праћење и оцењивање

- уџбеник
- рачунар
- мултимедијални
садржаји

- 791 -

Трговац
Познавање робе
први
70
2
С.Урошевић,Н.Милисављевић.Н.марков,Познавање
робе за први и други разред трговине,ЗУНС
Београд

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Фонд/тип часа
Бр.

1.

Тема/модул/област

Oснови
робе

познавања

Производи
прехрамбене

и

Циљеви

Редни
број
области

број часова у
области

1.

6

2.

практ.

остали
типови
часова

практ.

3

3

/

/

28

15

13

/

/

3.

28

16

12

/

/

4.

8

5

3

/

/

вежбе

обрада

наст.
наст.
у блоку

- 792 -

2.

дуванске индустрије

Производи текстилне
и кожарске идустрије
3.
Дрво и производи од
дрвета
4.

Исходи

Облик рада

Методе рада

- 793 -



- фронтални

- монолошка

- индивидуални

- дијалошка

- групни

- рад на тексту
- писани радови

Објасни значај хигијене у раду са прехрамбеним
производима



Наведе хранљиве састојке намирница и објасни
њихов значај за људски организам



Наведе хранљиве састојке у појединим
намирницама



Наведе начине кварења и конзервисања
појединачних намирница



Објасни начине чувања различитих прехрамбених
производа



Објасни значај правилног уклањања отпада у
трговини прехрамбеном робом



Разликује врсте амбалаже за прехрамбене
производе



Објанси избор амбалаже према вртси
прехрамбеног производа

- илустративна-демонстративна

- 794 -



Наведе врсте производа од млека, меса и рибе



Објасни класификацију јаја



Разликује биљна уља и масти који се налазе на
тржишту



Разликује житарице и наведе врсте и типове
брашна



Разликује врсте хлеба и пецива



Разликује врсте тестенина



Разликује врсте кодиторских производа и објасни
њихове карактеристике



Наведе карактеристике шећера, меда и вештачких
заслађивача



Разликује врсте воћа и производа од воћа



Разликује врсте поврћа и производе од поврћа



Наведе врсте алкохолних пића и објасни начин
њиховог добијања



Разврста алкохолна пића по количина алкохола тј.
Јачини



Објасни дејство кофеина, теина и никотина на

- 795 -

људски организам


Наведе врсте кафе и чаја који се налазе на
тржишту



Наведе карактеристике појединих зачина



Наведе карактеристике кухињске соли



Разликује врсте сирћета које се могу наћи на
тржишту



Наведе вртсе и сорте дувана и квалитет



Објасни штетна дејства конзумирања дувана и
алкохола

- 796 -

- 797 -

Наставна средства

Корелација са другим предметом

Праћење и оцењивање

- текстови
- слике
- мултимедијални
садржаји

- 798 -

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова

Трговац
Практична настава
први
210+60
6

Фонд/тип часа

Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова
у
област
и

1.

Основни облици и начин
продаје

2.

Елементи процеса рада у
продавници

84

Техника продаје робе у

60

54

вежбе

утв
рђи
вањ
е

обра
да

про
вер
е
зна
ња

практ.
практ.

наст.

наст.

у
блоку

54
72

72
84

60

- 799 -

3.

класичној продавници
Непосредна продаја(настава у
блоку)

4.

.

Исходи

Облик рада

Методе рада

- 800 -

 фронтални
 групни
 индивидуални

-дијалошка
-монолошка
-демонстративна
-самостални рад ученика

- 801 -

- 802 -

- 803 -

- 804 -

Наставна средства

Корелација са другим предметом

Праћење и оцењивање

- 805 -

Малопродајни објекти,
средства за рад у трговини

Континуирано праћење
напредовања ученика.
Оцењивање на основу редовног
доласка ученика на праксу, односа
према раду,залагању на пракси,
квалитету вођења дневника и
повезивања теорије и праксе.

- 806 -

В: Изборни предмети
Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Tрговац
Грађанско васпитање
први
35
1
Група аутора, Грађанско васпитање за први
разред средње школе, Водич за наставнике,
Министарство просвете и спорта, Београд
2002.

Фонд/тип часа
Бр.

1.

Тема/модул/област

Увод
Ја, ми и други
Комуникација у групи
Односи у групи/заједници

Циљеви

-Подстицање ученика на
међусобно упознавање
- Подстицање ученика да
сагледају међусобне
сличности и разлике и
уваже их
- Развој негативног става

Редни
број
области

број
часова у
области

вежбе

1.

1

0

1

2.

6

3

3

3.

8

4

4

4.

13

9

4

обрада

остали
типови
часова

практ.
практ.
наст.
наст.
у блоку
-

-

- 807 -

Насиље и мир
Завршни час

према било ком виду
дискриминације
- Оспособљавање ученика
за комуникацију у групи
- Оспособљавање ученика
за рад у групи
- Подстицање ученика да
сукобе решавају на
конструктиван начин и
сукобе избегавају

5.
6.
6
1

Исходи


















По завршетку наставног предмет ученик ће бити у
стању да:
- анализира своје особине и да их представи другима
- препозна, анализира сличности и разлике у групи
- прихвати друге ученике
- препозна предрасуде, стереотипе, дискриминацију,
нетолеранцију, по различитим основама и сагледа
њихове последице
_____________________________
-искаже, образлаже и брани мишљење аргументима
- активно слуша
- дебатује, дискутује, уважава мишљење других
- објасни разлику између дискусије и дебате
- објасни гласине
______________________________
- ради у групи/тиму
- препозна предности групног/тимског рада
- учествује у доношењу групних одлука
- разликује могуће облике учешћа младих у

3

3

0

1

Облик рада

Групни и
индивидуални

Методе рада

радионице

- 808 -













друштвеном животу
- објасни потребу и важност, степене и облике
партиципације младих у друштвеном животу
- објасни разлоге,последице и ток сукоба
- објасни ефекте сукоба на ток комуникације
- уочи факторе који одређују понашање у сукобима
- анализира сукоб из различитих углова и налази
конструктивна решења и њихове предности
- објасни значај посредовања у сукобу
- препозна и објасни врсте насиља
- идентификује и анализира узроке насиља у свом
окружењу
- идентификује и анализира могуће начине реаговања
појединца у ситуацијама вршњачког насиља, из
позиције жртве и посматрача
- прихвата одговорност за сопствено понашање

Наставна средства
хамер, фломастери,
стикери, филмови

Корелација са другим предметом
- Српски језик и књижевност
- Историја

Праћење и оцењивање
Прати се оствареност исхода;
оцењивање је описно

- Социологија са правима грађана

- 809 -

8.2. Образовни профил трговац – други разред
А: Обавезни општеобразовни предмети
Образовни профил

Трговац

Предмет

Српски језик и књижевност

Разред

други

Годишњи фонд часова

70

Недељни фонд часова

2

Литература

Николић Љ. Милић Б.Читанка са
књижевнотеоријским појмовима за други
разред ЗУНС Београд

Фонд/тип часа

Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

Ре
дн
и
бр
ој
об

бр
ој
ча
со
ва
у

практ.
вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

- 810 -

1.

2.
3.
4.
5.
6.
.

 Просветитељство, барок,
класицизам
 Романтизам
 Реализам
Морфологија с творбом речи
 Правопис
 Култура изражавања

ла
ст
и

об
ла
ст
и

- Упознавање ученика са
европским културним и
мисаоним покретима 17. и
18. века и са општим
појмовима и делима
књижевних епоха
просветитељства,
романтизма и реализма

1.

11

2.

15

3.

- Упознавање ученика са
књижевним делима
обухваћеним програмом
лектире

1

10

/

/

/

2

2

11

/

/

/

15

2

2

11

/

/

/

4.

11

4

2

5

/

/

/

5.

7

3

2

2

/

/

/

6.

11

2

1

8

/

/

- Обнављање и
проширивање знања
ученика из области
морфологије и правописа
- Усавршавање различитих
облика писменог и усменог
изражавања
Исходи

Облик рада

Методе рада

- 811 -

- Ученик поседује основна знања о
књижевно- историјским епохама од
просветитељства до реализма и
репрезентативним књижевним делима
ових епоха

- фронтални

- монолошка

- индивидуални

- дијалошка

- групни

- рад на тексту

- Ученик износи свој суд о књижевним
делима користећи стечена знања и
сопствена запажања

- писани радови
- илустративна

- Ученик је развио и културу читања и
интерпретативне способности, општу
културу и способност критичког
мишљења
- Ученик је обновио и проширио
знања о језику
- Ученик је усавршио различите
облике усменог и писменог
изражавања

Наставна средства

Корелација са другим
предметом

Праћење и оцењивање

- 812 -

- текстови

- ликовна култура

- праћење остварености исхода

- слике

- музичка култура

- оцењивање активности ученика

- табла и креда

- историја

- оцењивање домаћих радова

- мултимедијални
садржаји

- географија

- писмени задаци

- грађанско васпитање
- верска настава

Образовни профил

Трговац

Предмет

Енглески језик

Разред

други

Годишњи фонд часова

70

Недељни фонд часова

2

Литература

Liz and John Soars ,New Headway
Elementary,the fourth edition

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

Редни
број
области

број
часова у
области

вежбе

обрада

остали
типови
часова

практ.

практ.

наст.

наст.

- 813 -

у блоку
1.

Life's Ups And Downs

2.

Dates To Remember

3.

Eat In Or Out

4.

City Living

5.

Where on Earth Are You?

6.

Going Far

7.

Never Ever!

Osposobljavanje učenika za
razumevanje pročitanih
tekstova,njihovo prevodjenje
i odgovaranje na pitanja u
vezi
pročitanog;osposobljavanje
učenika da pravilno
upotrebljava vremena u
engleskom jeziku u govoru i
pisanju; osposobljavanje
učenika za učešće u dijalogu
na engleskom jeziku.

1.

15

3

5

7

-

-

2

13

6

4

3

-

-

3

9

5

4

-

-

-

4

9

4

4

1

-

-

5

10

4

4

2

6

9

3

4

2

--

-

7

8

4

4

-

Исходи


Облик рада

Učenik čita i razume različite vrste tekstova(opšte i
stručne),otkriva značenje nepoznatih reči na osnovu
konteksta ili uz upotrebu rečnika;ume pravilno da
upotrebljava različita vremena u govoru i pisanju;ume da
objasni pročitano koristeći jednostavne izraze i
rečenice,vodi jednostavne razgovore,daje informacije i
uputstva;sastavlja kraći tekst u lične ili poslovne
svrhe;prevodi smeno ili pismeno opšte i kraće stručne
tekstove;komuicira u svakodnevnim situacijama.

Наставна средства
Udžbenik i radna sveska
New Headway Elementary
the fourth edition, Liz and

Frontalni oblik, rad u
paru, rad u
grupi,individualni rad

Корелација са другим предметом

Методе рада
Dijaloška metoda,metoda rada
na tekstu,monološka metoda

Праћење и оцењивање

-Српски језик и књижевност

- усмено

- Социологија са правима грађана

- тестови знања

- 814 -

John Soars

- стручни предмети

- писмени задаци

Образовни профил

Трговац

Предмет

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Разред

други

Годишњи фонд часова

64

Недељни фонд часова

2

Литература

Берић, Д., Коцић, М. (2009). Кошарка техника
и методика. Ниш: Факултет спорта и
физичког васпитања. ; Раковић, А.,
Станковић, Д. (2010). Атлетика. Ниш:
Факултет спорта и физичког васпитања.

Фонд/тип часа
Циљеви
Бр.

Тема/модул/област

Редни
број
области

број
часова у
области

вежбе

обрада

остали
типови
часова

практ.

практ.

наст.

наст.

- 815 -

у блоку
1.

Упознавање уценика са
програмом рада

2.

Атлетика

3.

Спортске игре

4.
5.
6.
7.

-Унапређивање и очување
здравља;
-Утицај на правилно
држање тела(превенција
постуралних поремећаја)

1.

1

1

-

2.

17

12

3

2

3.

22

14

6

2

4.

16

9

5

2

5.

5

5

-

-Развој и усавршавање
моторичких способности и
Тест моторичких способности теоријских знања
неопходних за самостални
Тест моторних знања и умења рад на њима
Вежбе на тлу и справама

Школска такмичења у
кошарци-Школски крос

-Мотивација ученика за
бављењем физичким
активностима
-Формирање позитивног
психосоцијалних образаца
понашања
-Примена стечених знања
и навика у свакодневним
условима живота и рада;

- 816 -

Исходи

Облик рада

-По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
-Препозна везе између физичке активности и
здравља;

-Одабере и изведе вежбе обликовања и вежбе из
корективне гимнастике, које ће превентивно утицати
на могуће негативне утицаје услед рада у одабраној
професији;

-Именује моторичке способности које треба
развијати, као и основна средства и методе за њихов
развој;

-Кратко опише карактерристике и правила атлетике,
гимнастике и спортске гране-дисциплина које се уче

-Демонстрира технику дисциплина из атлетике и
гимнастике(вежби на справама и тлу које поседују
вештину, технику и тактику спортске игра као и
вежбе из осталих програмом предвиђених садржаја


Методе рада

Индивидуални

Вербална

групни

демонстрација







Наставна средства
Штафетна палица, кугла,
кошаркашка лопта,
струњаче, греда

Корелација са другим предметом
Екологија и заштита животне средине

Праћење и оцењивање
Тест моторичких способности
Тест моторних знања и умења
Праћење остварености исхода

- 817 -

Образовни профил

Трговац

Предмет

Математика

Разред

други

Годишњи фонд часова

70

Недељни фонд часова

2

Литература

Кечкић Ј. Стојковић О. Кечкић С. Математика
за други разред средње школе ЗУНС Београд

Фонд/тип часа
Бр.

1.

Тема/модул/област

Тригонометрија правоуглог
троугла

Циљеви

Редни
број
области

број
часова у
области

1.

9

2.

Практ.

остали
типови
часова

практ.

3

6

-

13

5

8

3.

6

3

3

4.

15

6

9

вежбе

обрада

Наст.
Наст.
У блоку
-

Степеновање и кореновање
2.
Функција и график функције
3.

- 818 -

4.

Квадратна једначина и
квадратна функција

5.

12

5

7

6.

7

3

4

7.

8

Тела
5.
Низови
6.
Писмени задаци
7.

8

- 819 -

Исходи

Облик рада

Методе рада

- 820 -

фронтални,
индивидуални





вербална, илустративно –
демонстративна, рад на тексту







- 821 -





Наставна средства
Лењири, модели
геометријских тела

Корелација са другим предметом

Праћење и оцењивање

-

Хемија

-

-

Рачунарство и информатика

-

активност ученика на
часу
усмена и писмена
провера знања

- 822 -

Б: Обавезни стручни предмети
Образовни профил

Tрговац

Предмет

Техника продаје и услуге купцима

Разред

други

Годишњи фонд часова

140

Недељни фонд часова

4

Литература

Трговинско пословање за други разред

Фонд/тип часа
Бр.

1.

Тема/модул/област

Савремени облици

Циљеви

Стицање знања о основним

практ.

Ред.б
р.
теме

број
часова у
области

вежбе

1.

4

2

утврђи
вање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.
наст.
у блоку

-

2

- 823 -

2.

3.

4.

продаје

облицима продаје

2.

35

17

Техника снабдевања
продавнице робом

-Стицање знања о пословима
снабдевања продавнице робом

3.

46

23

-Стицање знања о савременим
облицима продаје

4.

55

27

Техника непосредне
продаје у савременим
облицима продаје
Купац

1

17
23

1

27

-Стицање знања и познавање
купаца, профила купаца,жеља
купаца
Наставна средства

Корелација са другим
предметом
-Основи пословања у
трговини

Уџбеник, радна свеска, табла

-Пословна комуникација

Праћење и оцењивање
-активност на часу
-усмено излагање
-тест

-Познавање робе
-Практична настава

Образовни профил

Трговац

Предмет

Основи пословања у трговини

Разред

други

- 824 -

Годишњи фонд часова

105

Недељни фонд часова

3

Литература

Економика трговине ЗУНС Београд

Фонд/тип часа
Бр.

1.

Тема/модул/област

Појам трговинског
предузећа и радње

Циљеви

Упознати ученике како се
оснива предузеће, шта је стечај
ликвидација, санација.

Ред.б
р.
теме

број
часова у
области

1.

15

Исходи

утврђи
вање

7

Облик рада

Ученици упознати са појмом трг. Прредузеће,
како се оно оснива , санира ,принудно
поравнава и одлази устечај
Наставна средства

вежбе

фронтални

Корелација са другим
предметом

обрада

писмен
и
задаци

практ.
практ.
наст.
наст.
у блоку

8

Методе рада

Време
реализације

вербални

септембар,
октобар

Праћење и оцењивање

- 825 -

Уџбеник, табла

Техника продаје и услуге
купцима

усмено

Фонд/тип часа
Бр.

2.

Тема/модул/област

Основни појмови
економике трговинског
предузећа

Циљеви

Ред.б
р.
теме

број
часова у
области

2.

55

вежбе

утврђи
вање

обрада

писме
ни
задац
и

практ
.

практ.

наст.

у блоку

наст.

Упознати ученике са основним
појмовима економике преузећа.
20

35

Оспособљавање ученика за
израду калкулације
Исходи

Облик рада

Методе рада

Време
реализације

вербални

октобар-март

Ученици упознати са основним економским
појмовима
-Разликују средства предузећа

фронтални

- Разликују трошкове предузећа

- 826 -

-Умеју да саставе калкулацију робе
-разумеју појмове рентабилност, економичност
и продуктивност
Корелација са другим
предметом

Наставна средства

Хамер, фломастери, стикери

Техника продаје и услуге
са другим купцима

Праћење и оцењивање

усмено, практични радови

Фонд/тип часа

Бр.

3

Тема/модул/област

Организација
трговинског предузећа

Циљеви

Упознати уценике са
елементима организационе
структуре трговинског
предузећа и стицање знања о
пословним функцијама
трговинског предузећа

Ред.б
р.
теме

број
часова у
области

3.

35

вежбе

утврђи
вање

10

обрада

писмен
и
задаци

пра
кт.

практ.
наст.

наст
.

у блоку

20

- 827 -

Исходи
Ученик је после завршене теме у стању да:
Препозна поједине облике организације
трговинског предузећа

Наставна средства

Облик рада

фронтални

Корелација са другим
предметом

Методе рада
вербални,
илустративно
демонстративни

Време
реализације

април-јун

Праћење и оцењивање

Основи трговине
Хамер, фломастери, приступ
Интернету, рачунар, пројектор

Техника продаје и услуге
купцима

усмено

Практична настава

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Трговац
Маркетинг у трговини
други
105
3
/

- 828 -

Фонд/тип часа
Бр.

1.

Тема/модул/област

Циљеви

Редни
број
области

број
часова у
области

1.

15

Маркетинг тржиште

вежбе

обрада

практ.

остали
типови
часова

практ.

5

-

10

наст.
наст.
у блоку
-

Разумевање
појма тржишта,
значаја и улоге
маркетинга у
трговини

Исходи
Ученик је после завршене теме у стању да:
Дефинише појам маркетинга и његов значај,
место и улогу
Објасни улогу маркетинга у савременом
пословању

Облик рада

Методе рада

Фронтални

Монолошко- дијалошка

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

Редни
број

број
часова у

вежбе

обрада

остали
типови

практ.

практ.

- 829 -

области

области

часова

наст.

наст.
у блоку

2.

Инструменти маркетинга

2

65

50

15

Стицање знања о
основним инструментима
Усвајање концепта 4П

Исходи
Ученик је после завршене теме у стању да:
Дефинише појам маркетинга и његов значај,
место и улогу
Објасни улогу маркетинга у савременом

Облик рада

Методе рада

Фронтални

Монолошко- дијалошка

Фонд/тип часа
Бр.

3.

Тема/модул/област

Понашање потрошача у
процесу куповине

Циљеви

Стицање основних знања о
понашању потрошача у
куповини, факторима од

Редни
број
области

број
часова у
области

3

15

вежбе

обрада

10

остали
типови
часова

практ.
практ.
наст.
наст.
у блоку

5

- 830 -

утицаја, мотивима
типовима понашања

Исходи
Ученик је после завршене теме у стању да:
Објасни разлику између корисника и потрошача
Наведе и укратко објасни основне факторе
окружења који су од утицаја на понашање
потрошача

Облик рада

Методе рада

Фронтални

Монолошко- дијалошка

Фонд/тип часа
Бр.

4.

Тема/модул/област

Циљеви

Међународни маркетинг

Редни
број
области

број
часова у
области

4

15

вежбе

обрада

10

остали
типови
часова

практ.
практ.
наст.
наст.
у блоку

5

Стицање основних знања о
међународном маркетингу

- 831 -

Исходи
Ученик је после завршене теме у стању да:
Дефинише значај међународног маркетинга
Наведе и објасни детерминанте међународног
маркетинга
Наставна средства
Књига, табла, креда

Облик рада
Фронтални

Корелација са
другим предметом
- Основи трговине
- Пословна
комуникација
- Техника продаје и
услуге купцима
- Основе пословања у
трговини

Методе рада
Монолошко- дијалошка

Праћење и оцењивање
- тестови знања
- активност на часу
- усмено излагање

- 832 -

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Трговац
Практична настава
други
385 + 60 ( практична настава у блоку)
11
/

Фонд/тип часа

Ред.
бр.

1.

Тема/модул/област

Упознавање ученика са савременом
продајом

Циљеви

Редни
број
област
и

број
часов
ау
облас
ти

1.

22

вежбе

обрада

-

оста
ли
тип
ови
час
ова
-

практ.
практ.
наст.
наст.
у блоку
22

-

Упознавање
ученика са
организацијом рада
у савременим
продајним
објектима

- 833 -

Исходи
Облик рада

Ученик је после завршене теме у стању да:
Препозна и зна да опише организацију
рада у савременом продајном објекту

Методе рада

 фронтални
 групни
 индивидуални

дијалошка
-монолошка
-демонстративна
-самостални рад
ученика

Фонд/тип часа
Бр.

2.

Тема/модул/област

Технике снабдевања
продавнице робом

Циљеви

Стицање
вештине и
рутине у
обављању
послова
снабдевања
продавнице
робом.

Редни
број
области

број
часова у
области

2.

66

вежбе

обрада

-

практ.

остали
типови
часова

практ.

-

66

наст.
наст.
у блоку
-

- 834 -

Исходи

Облик рада

Да наведе начине снабдевања продавнице робом,
препозна и наведе елементе купопродајног уговора,
разликује врсте и фазе преузимања робе.

Методе рада

 фронтални
 групни
 индивидуални

Фонд/тип часа
Бр.

3.

Тема/модул/област

Циљеви

Редни
број
области

број
часова у
области

3.

50

Припрема продаје

вежбе

обрада

-

практ.

остали
типови
часова

практ.

-

50

наст.
наст.
у блоку
-

Оспособљавање ученика
за самостално обављање
послова припреме продаје

Исходи
Изврши припрему за почетак рада.
Припреми продавницу и средства за рад,
самостално распакује, чисти, дотерује, групише.

Облик рада
 фронтални
 групни
 индивидуални

Методе рада
дијалошка

- 835 -

Спроводи контролу залиха

-монолошка
-демонстративна
-самостални рад

ученика

Фонд/тип часа
Бр.

4.

Тема/модул/област

Циљеви

Редни
број
области

број
часова у
области

4.

44

Роба у продавници

вежбе

обрада

-

практ.

остали
типови
часова

практ.

-

44

наст.
наст.
у блоку
-

Оспособити
ученика да
препозна и
објасни
маркетиншке
карактеристике
робе
Исходи
Ученик је после завршене теме у стању да:
Разликује име и знак марке производа.
Наведе пример позитивног и негативног утицаја
стила, методе и дизајна на продају робе.

Облик рада
 фронтални
 групни
 индивидуални

Методе рада
дијалошка
-монолошка

- 836 -

-демонстративна
-самостални рад

ученика

Фонд/тип часа
Бр.

5.

Тема/модул/област

Техника непосредне продаје у
савременим облицима
продаје

Циљеви

Редни
број
области

Стицање
вештина за
самостално
обављање
послова
везаних за
непосредну
продају робе у
савременим
продавницама
Исходи

1.

број
часова у
области
104

Ученик је после завршене теме у стању да:
Наведе фазе непосредне продаје робе купцима у
савременој продавници
Самостално обави разговор на иницијативу купаца
Демонстрира особине робе и утиче на одлуку купца
о куповини.

вежбе

обрада

-

Облик рада
 фронтални
 групни
 индивидуални

практ.

остали
типови
часова

практ.

-

104

наст.
наст.
у блоку
-

Методе рада
дијалошка
-монолошка
-демонстративна
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-самостални рад

ученика

Фонд/тип часа
Бр.

6.

Тема/модул/област

Циљеви

Редни
број
области

број
часова у
области

6.

99

Купац

вежбе

обрада

-

практ.

остали
типови
часова

практ.

-

99

наст.
наст.
у блоку
-

Развијање
способности
уочавање
различитих
типова купаца

Исходи
Ученик је после завршене теме у стању да:
Препозна мотиве и профил купаца, различити
приступи, различитим типовима купаца и решавање
евентуалне кохфликтне ситуације

Облик рада
 фронтални
 групни
 индивидуални

Методе рада
дијалошка
-монолошка
-демонстративна
-самостални рад

ученика
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Фонд/тип часа
Бр.

7.

Тема/модул/област

Редни
број
области

Циљеви

Непосредна продаја

7.

број
часова у
области

вежбе

60

вежбе

обрада

-

практ.

остали
типови
часова

практ.

-

60

наст.
наст.
у блоку
-

Оспособљавање ученика
за самостално обављање
послова, снабдевање
продавнице робом

Исходи
Ученик је после завршене теме у стању да:
Разликује начине снабдевања робом попуњава
документа у вези са набавком
Нађе најбоље решење у раду са резличитим
профилима купаца

Облик рада
 фронтални
 групни
 индивидуални

Методе рада
дијалошка
-монолошка
-демонстративна
-самостални рад

Наставна средства

Корелација са
другим предметом

ученика

Праћење и оцењивање
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Опрема у трговинским објектима у којима се изводи
практична настава.

- Основи трговине
- Пословна
комуникација
- Техника продаје и
услуге купцима

- праћење остварености
исхода
- оцењивање практичних
вештина
- оцењивање дневника
- оцењивање редовности
похађања

- Основе пословања у
трговини
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В: Изборни предмети
Образовни профил

Tрговац

Предмет

Грађанско васпитање

Разред

други

Годишњи фонд часова

35

Недељни фонд часова

1

Литература

Група аутора, Грађанско васпитање за други разред средње школе, Водич за
наставнике, Министарство просвете и спорта, Београд 2002.

Фонд/тип часа
Бр.

1.
2.

Тема/модул/област

Радионице-основни појмови
Врсте права и односи међу
правима
Права и одговорности

Циљеви

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

Редни
број
области

број
часова у
области

вежбе

1.

8

4

4

2.

4

1

3

3.

4

2

2

обрада

остали
типови
часова

практ.
практ.
наст.
наст.
у блоку
-

-
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Кршење и заштита права
Планирање и извођење акције
у корист права

4.

5

3

2

5.

14

8

6

- Упознавање ученика са
начинима и механизмима
заштите права

- Сагледавање значаја
личног ангажовања у
заштити сопствених права
и права других људи
-Подстицање ученика на
партиципацију у животу
школе
-Развијање вештина
планирање акција
Исходи








-Објасни значење и смисао људских права
-Разликује врсте људских права( лична, политичка,
социјалноекономска, културна и здравствена права)
-Анализира и објашњава однос права и одговорности
-Објасни целовитост и узајамну повезаност људских
права
-Објасни универзалност и развијеност људских права
-Објасни потребу посебне заштите права детета
-Проналази примере и показатеље остваривања и
кршења људских права

Облик рада
Групни и
индивидуални

Методе рада
Радионице,
Дијалошка,
текст метода
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-Процени положај појединаца друштвених група са
аспектима људских права
-Објасни механизме и начине за заштиту лјудских
права
-Анализира и тумачи основна међународна и домаћа
документа из области људских права
-Објасни улогу најзначајнијих инстититуција и
процедуре заштите људских права
-Објасни улогу поједина и група заштити људских
права
-Идентификују проблеме у својој локалној
заједници/школи
-Анализира изабране проблеме, изучава их
-Предлаже активности и дискутује о њима са осталим
члановима тима
-Сарађује са члановима тима и учествује у доношењу
одлука
-Формулише циљеве и кораке акције
-Иницира актвиности, прати их и оцењује их
-Представи путем јавне презентације нацрт акције и
резултате акције

Наставна средства
хамери, фломастери,
стикери, филмови

Корелација са другим предметом
- Српски језик и књижевност

Праћење и оцењивање
Прати се оствареност исхода;
оцењивање је описно

- Историја
- Социологија са правима грађана
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8.3. Образовни профил трговац – трећи разред
А: Обавезни општеобразовни предмети
Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Трговац
Српски језик и књижевност
III
64
3
Николић Љ. Милић Б.Читанка са
књижевнотеоријским појмовима за III разред
средње школе, ЗУНС Београд

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

Редни
број
области

број
часова у
области

Вежбе

обрада

остали
типови
часова

практ.
практ.
наст.
наст.
у блоку
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1.
2.

3.

Модерна
Књижевност између два
рата
Савремена књижевност

4.

Лексикологија

5.

Синтакса

6.

Правопис

7.

Култура
изражавања

Упознавање са основним
одликама правца,
представницима и
њиховим делима,
Упознавање ученика са
одликама међуратне
књижевности,
представницима и
делима,
Систематизовање знања о
основним правилима
грађења речи,
Упознавање ученика са
основама лексикологије,
Оспособљавање ученика
за примењивање знања из
језика и правописа у
складу са језичком
нормом,

1.

12

10

2

-

-

2.

12

10

2

-

-

3.

8

8

-

-

4.

7

5

2

-

-

6

2

-

-

5.

1
3

7

3

6.

2
2

12

4

8

Оспособљавање ученика да
теоријска знања из граматике
и правописа примењују у
усменом и писаном
изражавању

Исходи
Ученик може да
 наведе одлике правца, представнике и њихова дела
 уочи и тумачи модерне елементе у изразу и форми
књижевног дела
 анализира одабрана дела, износи запажања и ставове

Облик рада

Фронтални, рад у
групама, рад у
пару,
индивидуални

Методе рада

Монолошка, дијалошка,
метода ученичких радова,
демонстративна
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 наведе одлике праваца, представнике и
њихова дела
 наведе манифесте, књижевне покрете и струје
у књижевности између два светска рата
 анализира одабрана дела, износи запажања и
ставове
 препозна просте, изведене и сложене речи
 примени основне принципе творбе речи

уме да се служи речницима
 наведе примере синонима, антонима,
хомонима, жаргона…
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 примени правописна правила у писању
сложеница, полусложеница и синтагми
 скраћује речи у складу са прописаним
правилима

Наставна средства

Корелација са другим предметом

Праћење и оцењивање

Табла, креда, аудио
материјал, видео
материјали

Историја, историја уметности, ликовно, верска
настава, философија, музичка култура

Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
14. праћење остварености исхода
15. тестове знања

3. писмене задатке

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Tрговац
Eнглески језик
трећи
32
1
Chill out 3, Карла Ткадлечкова, Катерина
Кацеровска, ПетраМрзенова, Љиљана Поша
Фонд/тип часа

Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

Редни
број

број
часова у

вежбе

обрада

остали
типови

практ.

практ.

наст.

наст.
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1.

Written in the stars

2.

I am just talking about my
generation

3.

And then a hero comes

4.

You and me we are meant to
be
It is a new age

5.
6.
7.

If I had a hammer
All that is left is advertising
space

- усвојити
описивање
физичког изгледа
и карактера
- усвојити
изражавање
слагања и
неслагања у
усменој
комуникацији
- усвојити
разумевање
статистичких
података и
читање
процената
- усвојити начин
резимирања
прочитаног
текста
- усвојити начине
излагања
припремљених
презентација
- вежбати
описивање слика
- усвојити
вокабулар везан

области

области

часова

у блоку

1.

6

1

2

3

-

-

2.

8

2

3

3

-

-

3.

3

1

1

1

-

-

4.

2

-

1

1

-

-

5.

3

1

1

1

6.

6

1

3

2

-

7.

4

1

1

2

-
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за савремене
технологије
- усвојити
вокабулар везан
за занимања и
квалификације
- вежбати писање
биографије,
мотивационог
писма и
интервјуа за
посао
- вежбати начине
оглашавања и
представљања
производа
Исходи
ученици описују физички изглед и карактер
ученици примењују начине изражавања за
слагање и неслагање у усменој комуникацији

ученици разумеју статистичке податке и
проценте

ученици на исправан начин резимирају
прочитани текст

ученици излажу краће презентације

ученици описују слике

ученици користе вокабулар везан за савремене
технологије

ученици владају вокабуларом везаним за
занимања и квалификације



Облик рада


фронтални,
индивидуални,
рад у пару

Методе рада

- монолошко-дијалошка,
рад на тексту, вербална,
аудитивна
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ученици пишу биографију, мотивационо писмо и
усмено учествују у интервјуу за посао

ученици користе различите начине да огласе и
представе производе

Наставна средства
текстуална, аудитивна

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Корелација са другим предметом
српски језик и књижевност, математика,
информатика,стручни предмети

Праћење и оцењивање
усмено испитивање, писмени
задаци, презентације, радови
ученика

Трговац
Физичко васпитање
трећи
64
2
Д.Томић“100тренинга одбојке“ М. Матић
„Методика физичког васпитања“, материјали
са семинара
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Фонд/тип часа
Бр.

1.

2.

Тема/модул/област

Уводни час

број
часова у
области

Циљеви

1.

1

2.

63

вежбе

обрада

остали
типови
часова

1
43

11

практ.
практ.
наст.
наст.
у блоку
-

-

6

ИЗАБРАНИ СПОРТ
Одбојка
Међуодељенска такмичења
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Исходи

Облик рада

фронтални,
индивидуални,
групни

Методе рада

монолошко – дијалошка,
демонстративна
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- 853 -



Наставна средства
одбојкашка лопта, мрежа

Корелација са другим предметом





Биологија
Физика
Хемија
Ликовна култура

Праћење и оцењивање
Праћење напретка ученика у
физичком васпитању се
обавља сукцесивно у току
читаве школске године, на
основу методологије
праћења, мерења и
вредновања ефеката у
физичком васпитању –
стандарди за оцењивање
физичких способности
ученика и постигнућа у
спортским играма
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Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Трговац
Математика
трећи
32
1
Вукасовић М. Деспотовић Р. Петровић,
Математика са збирком задатака за трећи
разред средње школе
Фонд/тип часа

Бр.

1.

2.
3.

Тема/модул/област

Аналитичка геометрија у
равни
Елементи финансијске
математике

Циљеви

Редни
број
области

број
часова у
области

1.

18

2.

10

3.

4

вежбе

обрада

остали
типови
часова

Практ.
практ.
Наст.
Наст.
У блоку
-

-

Писмени задаци
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Исходи

Облик рада

фронтални,
индивидуални

Методе рада

дијалошка, илустративно –
демонстративна
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Наставна средства
лењири

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Корелација са другим предметом
-

Хемија

-

Рачунарство и информатика

Праћење и оцењивање
-

активност ученика на
часу

-

усмена и писмена
провера знања

Трговац
Екологија и заштита животне средине
Трећи
32
1
Иво Савић, Вељко Терзија: „Екологија и
заштита животне средине“, Завод за уџбенике,
Београд, 2007.
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

1.

Тема/модул/област

Основни појмови екологије

Циљеви

 Проширење и продубљење
знања стеченог у основној
школи
 Развој способности за
проучавање природних
процеса и појава
 Развој самосталности у
мишљењу ираду, и развој
позитивне одговорности
према природи
 Схватање посебног места
екологије у систему знања
 Развој способности за
уочавање еколошких
проблема
 Схватање
дмултидисциплинарности
екологије
 Развој различитих начина
мишљења
 Упознавање основних
техника и метода
истраживања и праћења

број
часова у
области

2

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2
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стања у животној средини
 Развој личности: реалан
однос, објективност у
посматрању
и
закључивању,
развој
конструктивности,
стицање самопоуздања и
унапређење
система
вредности
Исходи

Облик рада
 Фронтални
 Групни
 Индивидуални

По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:





Дефинише појам екологије
Разликује еколошке факторе
Објашњава еколошке односе
Разуме значај међузависности
организама

Наставна средства
 Рачунар и пројектор
 Слике, схеме,
фотографије, панои


Корелација са другим
предметом




Географија
Физика
Хемија

Методе рада
 текстуално-вербалне:
монолог, дијалог
(разговор, дискусија)
 илустартивнодемонстративне
 активна настава
(интерактивна,
интерактивна или
проблемска настава)
 brainstorming
 мапе ума

Време
реализације
 септембар и
октобар 2016.

Праћење и оцењивање
Евидентирање и оцењивање ученика путем
усмене и писане провере знања, тестирања,
израде презентација и пројеката,
организовања и учествовања у дебатама.
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

2.

Тема/модул/област



Однос организма и
спољашње средине

Циљеви

 Проширење и
продубљење знања
стеченог у основној
школи
 Развој способности за
проучавање природних
процеса и појава
 Развој самосталности у
мишљењу и раду, и развој
позитивне одговорности
према природи
 Развој способности за
уочавање еколошких
проблема
 Схватање
дмултидисциплинарности
екологије
 Формирање еколошке
културе: стицање
одговарајућих знања,

број
часова у
области

4

вежбе

утврђивање

2

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2
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статова, навика и обичаја
 Прихватање да је очување
и унапређење животне
средине задатак сваког
појединца
 Развој различитих начина
мишљења
 Упознавање основних
техника и метода
истраживања и праћења
стања у животној средини
 Развој комуникацијских
вештина (писање,
изражавање мишљења,
вођење дијалога,
интерпретирање
информација),
истраживачких (опажање,
планирање, спознаја,
мерење,
експериментисање,
извештавање, израда
извештаја и једноставних
тематских пројеката) и
друштвених вештина
(преузимање
одговорности при раду у
групи, разумевање,
прихватање и поштовње
различитости, поштовање
природног и културног
наслеђа, активан однос
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према проблематици
заштите и унапређења
животне средине)
 Развој личности – реалан
однос, објективност у
посматрању и
закључивању, развој
конструктивности,
стицање самопоуздања и
унапређење система
вредности
Исходи

Облик рада

По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:


 Фронтални
 Групни
 Индивидуални

Објашњава променљивост
еколошких фактора у времену
и простору
 Објасни појам еколошке
валенце
 Објасни значај и примену концепта
еколошке нише
Наставна средства
Корелација
 Рачунар и пројектор
 Слике, схеме,
фотографије

 Вертикална

Методе рада

Време
реализације

 текстуално-вербалне:
 октобар,
монолог, дијалог
новембар 2016.
(разговор, дискусија)
 илустартивнодемонстративне
 активна настава
(интерактивна,
интерактивна или
проблемска настава)
 brainstorming
Праћење и оцењивање
Евидентирање и оцењивање ученика путем
усмене и писане провере знања, тестирања,
израде презентација и пројеката, организовања
и учествовања у дебатама.

- 862 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

3.

Тема/модул/област



Појам популације и њене
основне одлике

Циљеви

 Проширење и продубљење
знања стеченог у основној
школи
 Развој способности за
проучавање природних
процеса и појава
 Развој самосталности у
мишљењу и раду, и развој
позитивне одговорности
према природи
 Развој способности за
уочавање еколошких
проблема
 Схватање
дмултидисциплинарности
екологије
 Формирање одговарајућег
става према проблематици
коришћења ресурса
 Прихватање да је очување
и унапређење животне
средине задатак сваког

број
часова у
области

2

вежбе

утврђивање

1

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1
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појединца
 Развој различитих начина
мишљења
 Упознавање основних
техника и метода
истраживања и праћења
стања у животној средини
Исходи

Облик рада

По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:




 Фронтални
 Групни
 Индивидуални

Објасни појам популације и
њене основне одлике
Разуме од чега зависи бројност
у популацији
Објасни значај миграција и
ефективне величине
популације

Наставна средства
 Рачунар и пројектор
 Слике, схеме,
фотографије, панои,
филм

Корелација са другим
предметом
 Географија

Методе рада
 текстуално-вербалне:
монолог, дијалог
(разговор, дискусија)
 илустартивнодемонстративне
 активна настава
(интерактивна,
интерактивна или
проблемска настава)
 brainstorming
 мапе ума

Време
реализације
 новембар и
децембар 2016.

Праћење и оцењивање
Евидентирање и оцењивање ученика путем
усмене и писане провере знања, тестирања,
израде презентација и пројеката, организовања
и учествовања у дебатама.
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

4.

Тема/модул/област



Биотоп, биоценоза,
екосистем

број
часова у
области

Циљеви

 Проширење и продубљење
знања стеченог у основној
школи
 Развој способности за
проучавање природних
процеса и појава
 Развој самосталности у
мишљењу и раду, и развој
позитивне одговорности према
природи
 Схватање посебног места
екологије у систему знања
 Развој способности за
уочавање еколошких проблема
 Схватање
дмултидисциплинарности
екологије
 Формирање еколошке културе:
стицање одговарајућих знања,
статова, навика и обичаја
 Формирање одговарајућег
става према проблематици
коришћења ресурса

4

вежбе

Утврђива
ње

2

обрад
а

писмен
и
задаци

практ
.

наст.

наст.

у
блоку

2
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 Прихватање да је очување и
унапређење животне средине
задатак сваког појединца
 Развој различитих начина
мишљења
 Упознавање основних техника
и метода истраживања и
праћења стања у животној
средини
 Развој комуникацијских
(писање, изражавање
мишљења, вођење дијалога,
интерпретирање информација),
истраживачких (опажање,
планирање, спознаја, мерење,
експериментисање,
извештавање, израда извештаја
и једноставних тематских
пројеката) и друштвених
вештина (преузимање
одговорности при раду у
групи, разумевање, прихватање
и поштовње различитости,
поштовање природног и
културног наслеђа, активан
однос према проблематици
заштите и унапређења животне
средине)
 Развој личности – реалан
однос, објективност у
посматрању и закључивању,
развој конструктивности,
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стицање самопоуздања и
унапређење система вредности
Исходи

Облик рада

По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:


 Фронтални
 Групни
 Индивидуални

Објасни појмове биотопа,
биоценозе и екосистема
 Тумачи односе исхране у
биоценози и њихов значај за
кружење материје у
екосистему
 Наведе одлике екосистема и
различите врсте односа
Корелација са другим
Наставна средства
предметом
 Рачунар и пројектор
 Слике, схеме,
фотографије, панои,
филм

 Географија

Методе рада
 текстуално-вербалне:
монолог, дијалог
(разговор, дискусија)
 илустартивнодемонстративне
 активна настава
(интерактивна,
интерактивна или
проблемска настава)
 brainstorming
 мапе ума

Време
реализације
 децембарфебруар 2017.

Праћење и оцењивање
Евидентирање и оцењивање ученика путем
усмене и писане провере знања, тестирања,
израде презентација и пројеката, организовања
и учествовања у дебатама.
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

5.

Тема/модул/област



Биогени (биогеохемијски)
циклуси

Циљеви

 Проширење и
продубљење знања
стеченог у основној
школи
 Развој способности за
проучавање природних
процеса и појава
 Схватање
дмултидисциплинарност
и екологије
 Формирање еколошке
културе: стицање
одговарајућих знања,
статова, навика и
обичаја
 Формирање
одговарајућег става
према проблематици
коришћења ресурса
Исходи

број
часова у
области

2

вежбе

утврђивање

1

Облик рада

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1

Методе рада

Време
реализације
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По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:



 Фронтални
 Групни
 Индивидуални

Објашњава биогеохемијске
циклусе
Разуме значај кружења
различитих елемената у
природи

Наставна средства

 текстуално-вербалне:
монолог, дијалог
(разговор, дискусија)
 илустартивнодемонстративне
 активна настава
(интерактивна,
интерактивна или
проблемска настава)
 brainstorming
 мапе ума

Корелација са другим
предметом

 Рачунар и пројектор
 Географија
 Слике, схеме,
 Хемија
фотографије, панои,
 Физика
филм
 Таблете за пречишћавање
воде, и приручна
средства

 фебруар и март
2017.

Праћење и оцењивање
Евидентирање и оцењивање ученика путем
усмене и писане провере знања, тестирања,
израде презентација и пројеката, организовања
и учествовања у дебатама.

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.

практ.
наст.
у
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блоку
6.

Животне области

 Развој способности за
проучавање природних
процеса и појава
 Развој самосталности у
мишљењу ираду, и
развој позитивне
одговорности према
природи
 Схватање посебног
места екологије у
систему знања
 Схватање
дмултидисциплинарност
и екологије

2

1

1

Исходи

Облик рада

Методе рада

По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

 Фронтални
 Групни
 Индивидуални

 текстуално-вербалне:
монолог, дијалог
(разговор, дискусија)
 илустартивнодемонстративне
 активна настава
(интерактивна,
интерактивна или
проблемска настава)
 brainstorming
 мапе ума







Разуме шта су биоми и
животне области
Схвати да су сва мора повезана
у један биом
Зна основне животне форме у
мору и факторе који их
условљавају
Објашњава прилагођености
морских организама
Зна одлике биома копнених

Време
реализације
 фебруар и март
2017.
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вода
Зна основне разлике услова
живота у води и на копну
 Упоређује основне типове
биома у оквиру сувоземне
области, распоређених према
климатским зонама
Корелација са другим
Наставна средства
предметом


 Рачунар и пројектор
 Географија
 Слике, схеме,
фотографије, панои,
филм
 Таблете за пречишћавање
воде, и приручна
средства

Праћење и оцењивање
Евидентирање и оцењивање ученика путем
усмене и писане провере знања, тестирања,
израде презентација и пројеката, организовања
и учествовања у дебатама.

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

7.

Тема/модул/област

Загађење, заштита и
унапређење животне средине

Циљеви

 Проширење и
продубљење знања
стеченог у основној
школи

број
часова у
области

13

вежбе

утврђивање

4

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

9
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 Развој способности за
проучавање природних
процеса и појава
 Развој самосталности у
мишљењу ираду, и
развој позитивне
одговорности према
природи
 Схватање посебног
места екологије у
систему знања
 Развој способности за
уочавање еколошких
проблема
 Схватање
дмултидисциплинарност
и екологије
 Формирање еколошке
културе: стицање
одговарајућих знања,
статова, навика и
обичаја
 Формирање
одговарајућег става
према проблематици
коришћења ресурса
 Прихватање да је
очување и унапређење
животне средине задатак
сваког појединца
 Развој различитих
начина мишљења
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 Упознавање основних
техника и метода
истраживања и праћења
стања у животној
средини
 Развој комуникацијских
(писање, изражавање
мишљења, вођење
дијалога,
интерпретирање
информација),
истраживачких
(опажање, планирање,
спознаја, мерење,
експериментисање,
извештавање, израда
извештаја и
једноставних тематских
пројеката) и
друштвених вештина
(преузимање
одговорности при раду у
групи, разумевање,
прихватање и поштовње
различитости,
поштовање природног и
културног наслеђа,
активан однос према
проблематици заштите и
унапређења животне
средине)
 Развој личности – реалан
однос, објективност у
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посматрању и
закључивању, развој
конструктивности,
стицање самопоуздања и
унапређење система
вредности
Исходи

Облик рада

Методе рада

По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

 Фронтални
 Групни
 Индивидуални

 текстуално-вербалне:
монолог, дијалог
(разговор, дискусија)
 илустартивнодемонстративне
 активна настава
(интерактивна,
интерактивна или
проблемска настава)
 brainstorming
 мапе ума











Објасни појам загађења
Наведе изворе загађења
животне средине
Зна како загађујуће материје
доспевају у организам
Објасни појмове
екотоксикологије, врсте
штетних дејстава, и
детоксикација
Разликује последице
различитих врста тровања
Познаје начине поступања у
случају тровања
Разликује појмове биосфере,
хидросфере и атмосфере
Уме да наведе и објасни
глобалне штетне појаве
(ефекат стаклене баште,
озонске рупе, киселе кише, и
сл.)

Време
реализације
 фебруар и март
2017.
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Разуме значај антропогеног
фактора у глобалним ефектима
загађења
 Уме да објасни повезаност
загађења ваздуха, воде,
земљишта и хране
 Познаје начине спречавања
загађења и унапређења
животне средине
 Разуме природу штетних
дејстава зрачења, буке и
вибрација, и начине заштите
од таквих загађења
 Познаје начине управљања
отпадом
 Разуме значај мониторинга
Корелација са другим
Наставна средства
предметом
 Рачунар и пројектор
 Физика
 Слике, схеме,
 Хемија
фотографије, панои,
 Географија
филм
 Таблете за пречишћавање
воде, и приручна
средства

Праћење и оцењивање
Евидентирање и оцењивање ученика путем
усмене и писане провере знања, тестирања,
израде презентација и пројеката, организовања
и учествовања у дебатама.

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у

вежбе

утврђивање

обрада

писмени

практ.

практ.
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области

задаци

наст.

наст.
у
блоку

8.

Заштита природе

 Проширење и
продубљење знања
стеченог у основној
школи
 Развој самосталности у
мишљењу и раду, и
развој позитивне
одговорности према
природи
 Схватање посебног
места екологије у
систему знања
 Развој способности за
уочавање еколошких
проблема
 Схватање
мултидисциплинарности
екологије
 Формирање еколошке
културе: стицање
одговарајућих знања,
статова, навика и
обичаја
 Формирање
одговарајућег става
према проблематици
коришћења ресурса

3

2

1
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 Прихватање да је
очување и унапређење
животне средине задатак
сваког појединца
 Поштовање
различитости,
поштовање природног и
културног наслеђа,
активан однос према
проблематици заштите и
унапређења животне
средине)
 Развој личности – реалан
однос, објективност у
посматрању и
закључивању, развој
конструктивности,
стицање самопоуздања и
унапређење система
вредности
Исходи

Облик рада

Методе рада

По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

 Фронтални
 Групни
 Индивидуални

 текстуално-вербалне:
монолог, дијалог
(разговор, дискусија)
 илустартивнодемонстративне
 активна настава
(интерактивна,
интерактивна или
проблемска настава)




Наведе називе и локацију
великих Националних паркова
у свету
Наведе називе заштићених
врста, и различите степене
заштите

Време
реализације
 фебруар и март
2017.
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Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Познаје критеријуме за
примену мера заштите
 Разуме значај законских
регулатива у процесу заштите
природе
 Објасни значај појачане
заштите природе у савременом
свету
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 brainstorming
 мапе ума

 Рачунар и пројектор
 Географија
 Слике, схеме,
фотографије, панои,
филм
 Таблете за пречишћавање
воде, и приручна
средства

Евидентирање и оцењивање ученика путем
усмене и писане провере знања, тестирања,

Праћење и оцењивање

израде презентација и пројеката, организовања
и учествовања у дебатама.

Tрговац
Географија
трећи
32
1
Ковачевић В. Младеновић Кљајић Б.
Географија за трећи разред гимназије, Клет
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Фонд/тип часа
Бр.

1.

2.

Тема/модул/област

Увод-значај и место
географије у систему наука
Савремене компоненте
географског положаја
Србије

3.

Природни ресурси Србије

4.

Становништво и насеља
Србије

5.

Привреда Србије

6.

Регионалне целине Србије

7.

Србија и савремени
процеси у Европи и свету

Редни
број
области

број
часова у
области

вежбе

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

1.

2

/

2.

2

3.

• Уочавање и схватање
корелативних
односа
између
географије
и
других
природних
и
друштвених наука

Циљеви

• Проширивање знања о
положају, месту и улози
Србије на Балканском
полуострву и југоисточној
Европи

практ.

остали
типови
часова

практ.

1

1

-

-

/

1

1

/

/

7

/

4

3

/

/

4.

6

/

4

2

/

/

5.

6

/

3

3

/

/

6.

5

/

3

2

/

/

7.

4

/

2

2

/

/

обрада

наст.
наст.
у блоку

•
Уочавање
општих
географских
карактеристика
сагледавањем
сложених
друштвено – економских
процеса и промена у
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југоисточној Европи и на
Балканском полуострву и
у нашој држави
• Стицање нових и
продубљивање знања о
природи Србије и њеном
утицају на живот и
привредне делатности
људи
• Сагледавање физичко –
географских компонената
простора
Србије
и
разумевање
њиховог
значаја за живот људи и
могућности
развоја
привреде
• Проширивање знања о
демографском развоју и
распореду становништва у
Србији
• Уочавање демографских
проблема и могућности
њиховог превазилажења за
свеокупни друштвено –
економски развитак наше
земље
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• Формирање свести о
неговању националног и
културног идентитета
•
Проширивање
и
продубљивање знања о
привреди Србије и њеним
основним
карактеристикама
• Стицање и проширивање
географских
знања
о
регионалним
целинама
Србије и сагледавање
њихових специфичности
• Стицање знања о
савременим политичким и
економским процесима у
Европи и свету који су
услов за напредак свих
земаља и народа
• Стварање реалне слике о
Србији
у
светским
размерама и савременим
међународним процесима

Исходи

Облик рада

Методе рада
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• дефинише предмет изучавања, значај, развој и
место географије у систему наука
• разликује природне и друштвене елементе
географског простора и схвата њихове узајамне
узрочно – последичне везе и односе

фронтални,
индивидуални, рад
у пару и групи

монолошко – дијалошка,
илуст. – демонстративна.,
рад на тексту

• одреди место географије у систему наука


•препозна значај и практичну примену
географских сазнања



• дефинише појам и функције државних граница,
разуме државно уређење Србије и познаје државна
обележја: грб, заставу, химну
• објашњава на карти положај и величину
територије Србије уз кратак опис битних
карактеристика гранаица са суседним земљама
• дефинише појам југоисточна Европа, лоцира на
карти Балканско полуострво и идентификује његове
опште физичке, културне и демографске
карактеристике
• анализира промене на политичкој карти
Балканског полуострва: настанак и распад
југославије, стварање нових држава


• уочава предности и недостатке географског
положаја Србије
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• лоцира Српско – македонску масу, Карпато –
балканиде, Унутрашње динариде, Централне
динариде и Панонску депресију и објасни њихов
постанак
• идентификује основне макро – целине рељефа:
Панонски басен и Планинску област
• одреди Планинску област и преглед громадних,
карпатско – балканских, динарских планина и већих
котлина
• објасни елементе и факторе климе, разликује
климатске типове у Србији и њихове одлике
• познаје утицај физичко – географских фактора на
формирање типова вегетације и разноврсност
животињског света панонске и планинске Србије
• направи преглед водног богатства Србије
• закључује о економском значају вода за
снадбевање насеља, наводњавање, производњу
хидроенергије, пловидбу, рибарство и туризам
• дефинише појам природне средине, предмет
проучавања заштите природе, значај заштите и
унапређивања природе
• наведе елементе природне средине, зађиваче воде,
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ваздуха, земљишта; последице загађивања и мере
заштите
• дефинише: парк природе, предео изузетних
одлика, резерват природе, споменик природе и •
опише антропогеографска обележја и историјско –
географски континуитет насељавања Србије
• објасни кретање становништва и територијални
размештај становништва у Србији
• укаже на промену броја становика Србије
• дефинише појмове: наталитет, морталитет и
природни прираштај
• дефинише појам миграције и разликује типове и
видове миграција
• објасни радне миграције у европске земље и
именује државе и градове у којима има нашег
становништва
• објасни насељавање нашег становништва на
ваневропске континенте и именује државе и градове
у којима живи наше становништво
• објасни структуру становништва у Србији
(биолошка, економска, социјална и национална)
• разликује појмове: националног, етничког и
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културног идентитета
• изгарди став о једнаким правима људи без обзира
на расну, националну, верску и другу припадност
• објасни демографске проблеме и популациону
политику у Србији

• анализира утицај природних и друштвених
чиниоца на условљеност развоја и размештаја
привреде Србије и групише гране привреде по
секторима
• анализира утицај природних и друштвених
фактора на развој туризма, дефинише и наведе
поделу туризма

• дефинише појам регије и направи картографски
преглед регионалних целина Србије
• лоцира на карти границе Војводине и њених
предеоних целина и препозна њене природне и
друштвене одлике
• потврди на карти Србије границе Шумадије и
Поморавља и наведе њихове природне и друштвене
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одлике
• препозна на карти Србије границе Западне Србије
и опише њене природне друштвене одлике
• покаже на карти Србије Старовлашко – рашку
висију уз анализу њених природних и друштвених
одлика
• лоцира на карти Србије границе Источне Србије и
наведе њене природне и друштвене одлике
• препозна на карти Србије границе Јужног
Поморавља и препозна његове природне и
друштвене одлике
• потврди на карти Србије границе КиМ и дискутује
о његовим природним и друштвеним одликама

• дефинише појмове: процес интеграције,
демократска регионализација, глобализација
• опише историјат развоја, наведе циљеве и
дефинише проблеме унутар Уније
• опише историјат развоја УН, наведе циљеве и
структуру организације
• дефинише појам глобализације и разликује
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политичке, територијалне, економске, културне и
друге видове глобализације
Наставна средства

Корелација са другим предметом

Праћење и оцењивање

геог. карте, лаптоп и
пројектор, филмови,ППТ

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова

Tрговац
Социологија са правима грађана
трећи
32
1
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Литература



Владимир Вулетић, Социологија, уџбеник за 4 разред
гимназије и 3 разред средњих стручних школа, Клетт,
Београд, 2012. год.



Владимир Ђурић, Устав и права грађана, уџбеник за 4
разред гимназије и 3 и 4 разред средњих стручних школа,
Нови Логос, Београд, 2013. год.



Стеван Лилић и Светислава Булајић, Устав и права
грађана, уџбеник за 4 разред гимназије и 3 и 4 разред
средњих стручних школа, Завод за уџбенике и наставна
средства, Београд, 2013. год.

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

Редни
број
области

број
часова у
области

вежбе

обрада

остали
типови
часова

практ.
практ.
наст.
наст.
у блоку
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1.

2.
3.

4.

Структура и организација
друштва

1.

12

7

5

Устав и правна држава у
Републици Србији

2.

3

2

1

Демократија и механизми
власти у Републици Србији

3.

5

3

2

Грађанин и његова права и
слободе у Србији

4.

5

3

2

5.

7

4

3

Основне области друштвеног
живота

-

-
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5.

Упознавање са Уставом
Републике Србије
Развијањезнања о
културним тековинама

Исходи

Облици рада

Методе рада
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комбиноване

фронтални,
индивидуални, рад у
пару, рад у групи




- 891 -

- 892 -

Наставна средства

хамери, стикери,
фломастери

5.

-

Историја

-

Социологија

-

Устав и права грађана

-

Филозофија

Праћење и оцењивање
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Б: Обавезни стручни предмети
Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Трговац
Комерцијално познавање робе
трећи
64
2
Цветић М. Николић С. Комерцијално
познавање робе, специјализација за трговачке
школе

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Tрговац
Набавка и физичка дистрибуција
трећи
128
4
Аћимовић С. Мијушковић В. Набавка и
физичка дистрибуција за трећи разред
трговачке школе ЗУНС Београд 2015.
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Фонд/тип часа
Бр.

1.

2.

Тема/модул/област

Организација набавке

Сладишно пословање

3.

Транспорт

4.

Канали физичке дистрибуције

.

Циљеви

Оспособљавање ученика за
послове организације
набавке и стицање радних
навика
-Оспособљавање ученика за
послове сладишног
пословања и стицање радних
навика.
-Оспособљавање ученика за
послове транспорта и
стицање радних навика
-Оспособљавање ученика за
послове продаје и стицање
основних навика

Редни
број
области

број
часова у
области

вежбе

1.

40

20

20

2.

30

15

15

3.

18

9

9

4.

40

20

20

обрада

остали
типови
часова

практ.
практ.
наст.
наст.
у блоку
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Исходи

Облик рада

Оспособљавање ученика за стицање вештина за
обављање набавке.Ућеник ће бити у стању да објасни
значај набавке,изради план набавке, попуни уговор,
састави калкулацију малопродајне цене, реализује
критеријуме за избор добављача,састави ургенцију,
анализира набавку.
-Објасни значај складишне ф. У трговинском
предузећу,разликује врсте складишта, опрему
,спроводи поступак пријема робе,попуни
пријемницу, лагер листу,комисијски записник, КЕПобразац, отпремницу, прати залихе робе,прати везу
између складишта набавке и продаје
-Објасни значај и улогу транспорта, користи
сопствене транспортне услуге или шпедитера,
објасни права и обавезе пошиљаоца и
возара,разликује транспортна документа, објасни
значај осигурања робе и зна врсте осигурања.
-Објасни појам и суштину физичке дистрибуције,
користи директне маркетиншке канале, увиди значај
посредничких канала продаје, увиди значај продајне
службе,формира води евиденцију потенцијалних
купаца, објасни план ородаје, обрађује приспеле
упите, комплетира понуде са наруџбинама,саставља
и шаље профактуру и фактуру, КЕП-образац,решава
рекламације, анализира продају користећи савремена
информатичка средства и средства комуникације за
обављање послова продаје.

Наставна средства
- обрасци, рачунар,
пројектор, приступ
Интернету

-фрoнтални
-у групи
-у пару

-Методе активно орјентисане
наставе
-вербална

-индивидуални

Корелација са другим предметима
-Основи пословања у трговин
-Маркетинг у трговини

Методе рада

Праћење и оцењивање
Праћење остварености исхода
кроз:

- 896 -

-Психологија потрошача

-праћење практичног рада

-Комерцијално познавање робе

-тестови знања у
тестовипрактичних вештина

-Практична настава

-активност начасу

-Рачунарство и информатика

-усмено излагање
-портфолио

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Трговац
Психологија потрошача
трећи
64
2
Кузмановић Б. Штајнбергер И. Психологија за
трећи и четврти разред трговинских,
угоститељско-туристичких и школа за личне
услуге, ЗУНС Београд 2008.
Фонд/тип часа

Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

Редни
број
области

број
часова у
области

вежбе

обрада

остали
типови
часова

практ.

практ.

наст.

наст.
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у блоку
1.

2.
3.
4.

Теоријске и примењене
дисциплине психологије
Психички живот човека
Meђуљудси односи са
колегама

1.

5

-

4

1

-

-

2.

16

-

11

5

-

-

3.

12

-

9

3

-

-

4.

9

-

7

2

-

-

5.

18

-

13

5

-

-

6.

4

-

3

1

-

-

Психологија потрошача
Психологија опхођења са
потрошачем
Психологија реклама
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Исходи

Облик рада

Фронтални и
групни

Методе рада

Монолошка,
дијалошка

- 899 -
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Наставна средства

Корелација са другим предметом

Праћење и оцењивање

хамер, фломастери,
стикери

Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Tрговац
Предузетништво
трећи
64
2
Светислав Пауновић, Предузетништво за III и IV разред средњих стручних школа,
Datastatus,Београд 2012.год.
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Фонд/тип часа
Бр.

1.

Тема/модул/област

Предузетник и
предузетништво

2.
3.
4.

5.

Од пословне идеје до бизнис
плана
Управљање процесом рада у
трговини
Финасијски извештаји као
елементи бизнис плана
Законска регулатива у развоју
предузетништва у Р. Србији

Циљеви

 разумевање појма и
значаја предузетништва
 препознавање
особености предузетника
 развијање способности
за уочавање,
формулисање и процену
пословних идеја
 упознавање ученика са
елементима маркетинг
плана
 развијање смисла за
тимски рад

Редни
број
области

број
часова у
области

вежбе

1.

8

8

2.

12

12

3.

18

18

4.

16

16

обрада

остали
типови
часова

практ.
практ.
наст.
наст.
у блоку
-

-

10

5.

10

_______________________
 упознавање са
стиловима руковођења
 упознавање са правним
оквиром за оснивање и
функционисање
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делатности
_______________________


упознавање са
финансијским
аспектима
предузећа/радње
_______________________
оспособљавање
ученика у
вештини
презентације
Исходи


 Ученик:
 наведе адекватне примере предузетништва из
локалног окружења
 наведе карактеристике предузетника
 објасни значај мотивационих фактора у
предузетништву
 доводе у односе појмове предузимљивост и
предузетништво
________________________________________

Облик рада
фронтални,
индивидуални,
групни рад

Методе рада
 вербална, текстуална,
демонстративна,
илустративна,
(олуја идеја), (кукавичије
јаје), (зидне новине)

 одабира из мноштва идеја ону која је примењива и
реална за отпочињање бизниса
 препозна различите начине отпочињања бизниса
 уочимеђусобно деловање фактора који утичу на
тржиште
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 самостално прикупи податке са тржишта –
конкуренција, потенцијални клијенти,величина
тржишта
 прави понуду услуге
 развија маркетинг стратегију за своју пословну
идеју и презентује свој маркетинг план
 ради тимски у ученичкој групи
_______________________________________
 наведе особине успешног менаџера
 познаје различите управљачке стилове
 објасни основе менаџмента услуга/производње
 увиђа значај планирања и одабира људских
ресурса
 објасни значај ИТ за савремено пословање
___________________________________
 изабере најповољнију форму организовања
делатности
 прикупи информације за успешно вођење посла
 самостално сачини или попуни посовну
документацију (CV, пословна писма, молбе,
записник, обрасце...)
____________________________________

 планира производњу и трошкове за сопствени
бизнис
 класификује трошкове пред. и израчуна праг
рентабилности
 састави финансијске извештаје у најједноставнијој
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форми (биланс стања, биланс успеха и ток
готовине предузећа)
 прикупи инф. потребне за производни и
финансијски план о изворима финансирања
 презентује део плана производње/финансијског
плана
______________________________________
 изради једноставан пословни план према усвојеној
пословној идеји
 презентује пословни план(део) у оквиру своје
тимске улоге




Наставна средства
 рачунар,
пројектор,приступ
интернету, текстови,
пословна документа,
папири, фломастери,
стикери

Корелација са другим предметом
 сви стручни предмети

Праћење и оцењивање
 праћење остварености
исхода, тестови знања,
тестови практичних вештина
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Образовни профил
Предмет
Разред
Годишњи фонд часова
Недељни фонд часова
Литература

Трговац
Практична настава
трећи
412
11
/

Фонд/тип часа
број
часова у
области

Упознавање са основним
ппословним функцијама
продајног објекта

1.

22

22

2.

66

66

2.

Организација набавке

3.

33

33

3.

Транспорт

4.

99

99

5.

77

77

1.

4.

Тема/модул/област

Циљеви

вежбе

обрада

остали
типови
часова

практ.

Редни
број
области

Бр.

практ.
наст.
наст.
у блоку
-
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5.

Складишно пословање

6.

Организација продаје
Комерцијално познавање
робе

6.

55

7.

60

55

7.
Непосредна продаја (
НАСТАВА У БЛОКУ)

60
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Исходи
Облик рада

Методе рада

Ученик по завршетку предмета је у стању да:
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фронтални,
индивидуални

Монолошко – дијалошка,
демонстративна, рад на
тексту
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Наставна средства

Корелација са другим предметом

Праћење и оцењивање

Средства за рад и
одговарајућа
документација у
продавницама
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В: Изборни предмети
Образовни профил

Трговац

Предмет

Грађанско васпитање

Разред

Tрећи

Годишњи фонд часова

30

Недељни фонд часова

1
Фонд/тип часа

Бр.

Тема/модул/област

Увод
Демократија и политика
Грађанин и грађанско друштво
Грађанска и политичка права и право на грађанску
иницијативу
Планирање конкретне акције

Циљеви

Упознати
ученике са
основним
појмовима
грађанског
друштва

број
Ред.бр. часова
утврђиваписмени практ.
вежбе
обрада
теме
у
ње
задаци
наст.
области

30

Оспособити
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практ.
наст.
у
блоку

ученике за
конкретну
акцију у
циљу
побољшања
грађанског
друштва
Исходи

Облик рада

Ученици су упознати са
основним појмовима
грађанског друштва
Ученици, као активни
грађани локалне заједнице,
изводе конкретну акцију
Наставна средства
ТВ,Двд,Пројектор

Групни, рад у
пару,
индивидуални

Корелација са другим
предметом
Са свим друштвеним
наукама

Методе рада

Активна
настава

Време
реализације

ТШГ

Праћење и оцењивање
Описно
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Образовни профил

Трговац

Предмет

Верска настава

Разред

Трећи

Годишњи фонд часова

30

Недељни фонд часова

1

Литература

Православни Катихизис, Еп. Игнатије

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

1.

Тема/модул/област

Увод

Циљеви

Укључење ученика у
Литургијски живот.
Исходи

2.
Тајна Христова-јединство

број
часова у
области

вежбеа
ње

провера

30

15

15

Облик рада

обрада

писмени
задаци

Методе рада

практ.

наст.

наст.

у
блоку

Време
реализације
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Бога и човека као циљ због
кога је Бог створио свет
3.
4.

Христово оваплоћење и
страдање, смрт као последица
греха првих људи
Бог је васкрсао Христа из
мртвих Духом Светим
(превазилажење смрти за
створену природу као плод
слободне, личне заједице
Бога и човека у Христу)

5.

Учешћем на Литургији потврђују
хришћански идентитет.

Прво и друго
полугодиште

Индивидиуални,
фронтални

Наставна средства
Иконе, филмови, музика

Корелација са другим
предметом
Философија, Грађанско
васпитање

Праћење и оцењивање
Описно оцењивање

Исус Христос као нови Адам
и начелник све твари
Улога Духа Светога у
сједињењу људи и створене
природе са Христом (Дух
Свети конституише Цркву
као конкретну Литургијску
заједницу кроз Крштење,
Миропомазање и
Рукоположење)
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6.

7.

8.

Литургија као икона
истинског постојања светаЦарства Божијег (спасење
света заједничко дело
Св.Тројице и људи; разлика
између Бога и људи али не и
одељеност)
Апостолско прејемство
(епископ као икона Христа,
свештеници иконе апостола,
Литургија као икона будућег
века)
Распеће и Васкрсење
Христово у православној
иконографији
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Начин остваривања програма – Трговац
Предвиђени број ученика у одељењу је 30.
Настава у општеобразовним предметима реализује се преко теоријских часова, са целим одељењем, у специјализованим учионицама или
учионицама опште намене осим наставе у предмету Рачунарство и информатика која се одвија по групама кроз вежбе.
Настава у стручним предметима реализује се такође преко теоријских часова, са целим одељењем, искључиво у специјализованим
учионицама, осим наставе у предмету Трговинско пословање која се одвија и преко часова вежби.
Настава у предмету Практична настава се реализује искључиво преко часова вежби у сва три разреда и у поменутом предмету реализује се и
практична настава у блоку са по 60 часова годишње, у сва три разреда. Иста се реализује у трговинским објектима.

9.ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
Остали обавезни облици непосредног образовно-васпитног рада су: додатна, допунска и припремна настава.
Додатни рад се остварује за ученике који постижу изузетне резултате и показују интересовање за продубљивање знања из одређеног
предмета.
Циљ додатног рада је да омогући одабраним и талентованим ученицима да прошире и продубе своја знања и вештине из неких наставних
области и предмета у складу са својим интересовањима, способностима и склоностима, као и да подстиче ученике на самосталан рад, развој
логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом оспособљавању за даље самообразовање.
Задаци су:
 задовољавање индивидуалних особености ученика, склоности, интересовања, способности за учење;
 подстицање индивидуалног развоја ученика, пре свега њихових интелектуалних карактеристика, што омогућава брже напредовање
ученика;
 проширивање и продубљивање обима и садржаја појединих предмета за које ученици показују интересовање и способности;
 груписање ученика према способностима и интересовањима чиме се стварају улови за индивидуализацију додатног рада;
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идентификовање обдарених и талентованих ученика.
Организација и извођење ове наставе обављаће се на садржајима предвиђеним радовним наставним планом и програмом, али се сходно
интересовањима и потребама ученика ти садржаји проширују, продубљују и допуњују новим садржајима одређених наука, и као такви важе само за
ученике обухваћене овим обликом рада.
Наставник треба да упућује ученике да самостално испитују разне појаве, да се служе литературом, приручницима, користе Интернет, да
помаже у истраживању...
Допунски рад се организује за ученике који стално или повремено заостају у савлађивању образовно-васпитних садржаја у редовној
настави и самим тим не постижу задовољавајући успех из појединих предмета.
Потреба за организовање допунског рада утврђује се током школске године чим се испоље тешкоће и уочи заостајање појединих ученика у
савлађивању садржаја неких наставних предмета.
Припремни рад се организује за редовне ученике који су због болести упућени на полагање разредног испита и за ванредне ученике.
Организује се према садржајима из програма образовања пре полагања разредног испита.
Циљ допунског и припремног рада је да омогуће ученицима да се лакше укључе у редован образовно-васпитни процес.
Задаци су:
 ближе одређивање програмских садржаја у којима ученици не постижу добре резултате;
 усклађивање овако утврђених садржаја са потребама и могућностима ученика;
 пружање помоћи ученицима да се лакше уклопе у редовну наставу и праћење њиховог напредовања.

10. ФАКУЛТАТИВНИ ВАННАСТАВНИ ОБЛИЦИ
Факултативни ваннаставни облици имају за циљ да допринесу развоју личности на образовном, сазнајном, креативном, друштвеном и
личном плану. Задаци су:
 проширивање и продубљивање, као и стицање нових знања и умења а према интересовањима ученика;
 задовољавање специфичних интересовања ученика уз активно усмеравање њихових склоности, способности интересовања и
подстицање професионалног развоја;
 мотивисање и оспособљавање ученика за самосталан и креативан рад;
 омогућавање ученицима организовање забаве и рекреације као и других услова да самостално користе слободно време и организују
духовни, културни и друштвени живот у средини у којој раде.
Факултативни ваннаставни облици се организују као:
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1.
2.
3.
4.

екскурзија,
стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције, друштвенокористан рад и друго),
културна и јавна делатност школе,
остале активности.

11.ЕКСКУРЗИЈЕ
Екскурзија је факултативна ваннаставна активност која се остварује ван школе.
Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних
достигнућа која су у вези са делатношћу школе.
Задаци екскурзије су:
 проучавање објеката и феномена у природи;
 уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима;
 развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика;
 упознавање начина живота и рада људи појединих крајева;
 развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама,
позитивним социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота;
 подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.
 савлађивање и продубљивање дела наставног програма непосредним упознавањем садржаја наставних предмета.
Садржаји екскурзије остварују се на основу наставног плана и програма образовно-васпитног рада и саставни су део годишњег програма рада
школе.
Програм екскурзије садржи:






образовно-васпитне циљеве и задатке,
садржаје којима се постављени циљеви остварују,
планирани обухват ученика
носиоце предвиђених садржаја и активности,
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време трајања екскурзије,
путне правце,
техничку организацију и
начин финансирања.

Екскурзија за први и други разред се одвија унутар граница наше земље. Екскурзија за трећи и четврти разред може да се организује у
иностранству.
Ескурзија може да траје:
 за ученике првог разреда – до три дана;
 за ученике другог разреда – до пет дана
 за ученике трећег и четвртог разреда – до пет наставних дана.
Школа ће у складу са потребама образовних профила организовати стручне посете које ће детаљније бити уређене годишњим планом рада
ШКОЛЕ.

12.СТВАРАЛАЧКЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКЕ (ХОР, СЕКЦИЈЕ, ДРУШТВЕНОКОРИСТАН РАД И ДРУГО)
У школи се ученици на основу својих интересовања опредељују за учешће у стваралачким и слободним активностима. За рад слободних
активности школа ствара неопходне услове (простор, водитељски рад наставника и др.). Слободне активности су многобројне и разноврсне и
омогућавају укључивање сваког ученика у поједине облике рада (хор, секције, друштвенокористан рад и друго)
Друштвено – користан рад реализује се са циљем да васпитава ученике да добровољним радом самостално и у оквиру друштвеноорганизованих активности у слободном времену, допринесе стварању и унапређивању услова живота и рада људи у ужој и широј друштвеној
заједници.
Задаци су:
 развијање навика ученика да стално и рационално обављају различите послове ради задовољавања личних потреба, потреба
породице и друштвене средине;
 стицање навика и одговорности за чување и естетски изглед средине у којој ученик учи, ради и живи; развој и неговање урбане и
комуналне културе;
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развијање свести о потреби колективног рада и принципима који се примењују у акцијама и активностима друштвено-корисног
рада;
 развијање осећања одговорности за преузете обавезе и радне задатке уз неговање радне културе ученика и спремности за
сарадњу.
Садржај и облици друштвено корисног рада су следећи:
 одржавање школског простора: уређење учионица, заједничких просторија, уређење школског дворишта (неговање зеленила у
згради и дворишту)
 рад у школској библиотеци,
 учествовање у акцијама пошумљавања
 израда паноа и зидних новина, израда шема и графикона и других наставних средстава
 друге активности за којима се буде указала прилика

13.КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ












рад на промоцији образовних профила по основним школама,
учествовање на сајмовима (сајам туризма, сајам образовања, сајам виртуелних предузећа),
учествовање ученика на Републичком Кросу РТС-а,
учешће представника Парламента ученика у Унији средњошколаца,
учешће ученика у органима Регионалног центра за теленте,
учествовање у културним и јавним манифестацијама у граду (свечане академије, трибине, дебате, промоције, музички наступи),
у оквиру верске наставе посете већим манастирима у Србији,
активно учешће у пројектима НВО ( обуке, семинари, акције на нивоу града),
учествовање у пројектима међународног карактера,
учествовање на јавним државним и међудржавним конкурсима (литералним и ликовним радовима),
друге активности за којима се буде указала прилика.
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14.ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ




Хуманитарне активности: учешће у акцијама Црвеног крста у добровољном давању крви, сакупљање добровољних новчаних и
других прилога,
купо-продаја половних уџбеника,
друге активности за којима се буде указала прилика.

15.МАТУРСКИ И ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА СТРУЧНЕ ШКОЛЕ
Туристички техничар
Матурски испит полажу ученици на крају стицања четворогодишњег образовања који су позитивно оцењени из свих предмета предвиђених
наставним планом и програмом за образовни профил Туристички техничар.
Садржај матурског испита:
1. Српски језик и књижевност
2. тест за проверу стручно-теоријских знања
3. Матурски – практични рад са усменом одбраном

1. Српски језик и књижевност полаже се писмено према четворогодишњем програму. Ученик бира једну од четири теме које су
понуђене, при чему су две слободне а две теме су из градива. Предлог тема утврђује Испитни одбор за матурски испит.
2. Тест за проверу стручно-теоријских знања обухвата проверу из Агенцијског и хотелијерског пословања, Туристичке географије и
Историје уметности.
3.Садржај матурско практичног рада дефинисани су наставним планом и програмом за образовни профил Туристички техничар.

Ученик је положио матурски испит ако је добио позитивне оцене из свих делова матурског испита.
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Завршни испит
Конобар
Завршним испитом проверава се општа припремљеност ученика за самостално обављање послова и радних задатака обухваћених
образовним профилом.
Завршни испит ученик полаже на крају стицања образовања трећег степена стручне спреме, образовног профила конобар.
Садржај завршног испита:
1. Практични рад
2. Усмена провера знања
Садржај практичног рада утврђен је наставним планом и програмом за образовни профил.
Задатак за практични рад образовног профила – конобар, ученик бира из следећих области:
 Врсте доручка
 Услуживање у кафанама
 Ресторанско пословање
 Услуживање у пансионским ресторанима
 Услуживање специјалних јела у ресторанима
 Услуживање заједничких ручкова и вечера
 Барско пословање
 Услуживање на превозним средствима
 Услуживање пословних ручкова и вечера.
Пре израде практичног рада ученик треба да изради писану припрему или план рада за извршење практичног задатка.
Писана припрема и практични рад се оцењују јединственом оценом.
Током усмене одбране рада ученик даје објашњења о начину израде, редоследу радних поступака и одговара на друга питања.
За вредновање резултата завршног испита треба имати у виду:
 Општу припремљеност кандидата да самостално примењује стечена знања, умења и вештине,
 Какву је способност, спретност, уредност и радну дисциплину показао,
 У којој мери је показао смисао за рационалну организагију посла, примену одређених поступака и метода, одговарајућег
прибора и материјала и
 Какве је резултате рада остварио и за које време.
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Кувар

Завршним испитом проверава се општа припремљеност ученика за самостално обављање послова и радних задатака обухваћених
образовним профилом.
Завршни испит ученик полаже на крају стицања образовања трећег степена стручне спреме, образовног профила кувар.
Садржај завршног испита:
1. Практични рад
2. Усмена провера знања
Садржај практичног рада утврђен је наставним планом и програмом за образовни профил.
Задатак за практични рад образовног профила – кувар ученик бира из следећих области:
 Салате
 Супе и чорбе
 Јела од поврћа
 Хладна предјела
 Јела од речних и морских риба
 Готова јела
 Хладна предјела
 Јела са роштиља
 Јела по наруџбини
 Посластице.
Пре израде практичног рада ученик треба да изради писану припрему или план рада за извршење практичног задатка.
Писана припрема и практични рад се оцењују јединственом оценом.
Током усмене одбране рада ученик даје објашњења о начину израде, редоследу радних поступака и одговара на друга питања.
За вредновање резултата завршног испита треба имати у виду:
 Општу припремљеност кандидата да самостално примењује стечена знања, умења и вештине,
 Какву је способност, спретност, уредност и радну дисциплину показао,
 У којој мери је показао смисао за рационалну организагију посла, примену одређених поступака и метода, одговарајућег
прибора и материјала и
 Какве је резултате рада остварио и за које време.
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Трговац
Завршним испитом проверава се општа припремљеност ученика за самостално обављање послова и радних задатака обухваћених
образовним профилом.
Завршни испит ученик полаже на крају стицања образовања трећег степена стручне спреме.
Завршни испит се састоји из:
1. Практичног рада
2. Усмене провере знања.
Садржај практичног рада утврђен је наставним планом и програмом за образовни профил.
Задатак за практични рад за образовни профил – трговац ученик бира из следећих области:
 снабдевање продавница робом,
 преузимање робе,
 припрема робе за продају,
 припремање продавница за рад,
 продаја робе у класичним продавницама,
 продаја робе у самоизбору,
 продаја робе у самоуслугама,
 продаја робе у робним кућама,
 инвентарисање,
 техника завршних послова продаје,
 продаја електротехничке и металске робе,
 продаја текстилне робе,
 продаја прехрамбене робе,
 продаја намештаја и остале робе дрвно-прерађивачке индустрије,
 продаја коже, гуме и обуће,
 техника вођења благајничког пословања у продавници.
Пре израде практичног рада ученик треба да изради писану припрему или план рада за извршење практичног задатка.
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Писана припрема и практични рад се оцењују јединственом оценом.
Током усмене одбране рада ученик даје објашњења о начину израде, редоследу радних поступака и одговара на друга питања.
За вредновање резултата завршног испита треба имати у виду:
 општу припремљеност кандидата да самостално примењује стечена знања, умења и вештине,
 какву је способност, спретност, уредност и радну дисциплину показао,
 у којој мери је показао смисао за рационалну организагију посла, примену одређених поступака и метода, одговарајућег прибора
и материјала и
 какве је резултате рада остварио и за које време.

- 931 -

9.ГИМНАЗИЈА-ОПШТИ СМЕР
9.1 НАСТАВНИ ПЛАН
Обавезни предмети:

I разред

II разред

III разред

IV разред

Српски језик као матерњи језик

74

70

144

96

први страни језик

74

70

144

96

Други страни језик

74

70

72

64

Латински језик

74

70

-

-

Устав и права грађана

-

-

-

32

Социологија

-

-

-

64

Психологија

-

70

-

-

Филозофија

-

-

72

96

Историја

70

74

72

64

Географија

74

70

108

96

Биологија

74

70

72

64

Математика

148

140

144

128

Физика

74

70

108

64
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Хемија

74

70

72

64

Рачунарство и информатика

74

60

67

62

Музичка култура

37

35

-

-

Ликовна култура

37

35

-

-

Физичко васпитање

74

70

72

64

I разред

II разред

III разред

IV разред

Верска настава

37

35

36

32

Грађанско васпитање

37

35

36

32

I разред

II разред

III разред

IV разред

Језик, медији и култура

37

35

36

32

Одрживи развој

37

35

36

32

Појединац, група и друштво

37

35

36

32

Уметност и дизајн

37

35

36

32

Применјене науке

37

35

36

32

Здравље и спорт

37

35

36

32

Изборни предмети:

Изборни програми:
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9.2 ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ОСТАЛИХ ОБАВEЗНИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

I

II

III

IV

Час одељенског старешине

74

70

72

64

Додатна настава

До 3о

До 3о

До 3о

До 3о

Допунска настава

До 3о

До 3о

До 3о

До 3о

Припремна настава и Друштвено
користан рад

До 3о

До 3о

До 3о

До 3о

9.3 ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ФАКУЛТАТИВНИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Екскурзија

I

II

III

IV

1-2

3 дана

3 дана

5 дана

2 часа

2 часа

2 часа
30-60 часова

дана
Хор,секције

1-2
дана

Ученички парламент

30-60 часова

30-60 часова

30-60 часова

Култ. и јавна делатност
школе

До 2 дана

До 2 дана

2 дана

2

дана
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9.4 ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦИЉЕВИ У ГИМНАЗИЈИ
Циљ образовања и васпитања у гимназији је да се путем стицања функционалних знања, овладавања вештинама, формирања ставова и
вредности, у оквиру предвиђених наставних предмета, обезбеди:
у складу са њиховим способностима, потребама,
интересовањима;
ак
образовања и професионални развој;
их компетенција.Међупредметне компетенције обезбеђују ученицима успешно сналажење у
свакодневном животу и раду. Оне су резултат великог броја активности које се остварују у свим наставним предметима и током
целокупног гимназијског школовања. За њихов развој важни су не само садржаји већ и методе са којима се они проучавају и у њима треба
да доминирају истраживачке и интерактивне методе, рефлексија, критичко мишљење, кооперативно учење и друге методе које јачају
партиципацију ученика у образовно-васпитном процесу.
Развој међупредметних компетенција код ученика:

Дигитална компетенција
Ученик је способан да користи одређена средства из области информационо- комуникационих технологија (уређаје,софтверске
производе исервисе из области електронских комуникација) на одговорани критички начин радиефикасног испуњавања постављени
хциљева, задатака и сопствених потреба усвакодневном животуи образовању.
Естетичка компетенција
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Ученик влада основним значењем појмова култура и естетичка вредност. Eстетичку вредност невезује само и искључиво за
уметност, већ и за друге садржаје: природне и либиологистичке (нпр.непоновљивост природе),социолошке или идеолошке (човек
ово деловање на природу, односи унутар заједнице), емотивно-афективне (креативност и стваралачко мишљење и понашање како
појединца,тако и групе) практичне (појмови, модели, поступци, теоријске основе игре, литерарних, ликовних, музичких и
сценских облика и сл.).
Компетенција за учење
Ученик треба да буде оспособљен и мотивисан да схвати значај учења; изабере одговарајуће методе; прати сопствени
напредак током учења и усмерава учење у складу са намерама и циљем који има. Ученик стиче нова знања и вештине,
примењујући претходно учење и ваншколско искуство. Развија свест и о стваралачкој природи учења. Истрајан је и превазилази
тешкоће у учењу.
Комуникација
Ученик комуницира на сврсисходан и конструктиван начин у приватном, јавном, и образовном контексту. Прилагођава начин и
средства комуникације карактеристикама ситуације. Користи на одговарајући и креативан начин језик и стил комуникације
специфичан за различите научне, техничке и уметничке дисциплине. У комуникацији уме да изрази мишљење, осећања и
ставове и да представи своје циљеве на позитиван, конструктиван и аргументован начин поштујући и уважавајући другог.
Критички процењује садржај и начин комуникације у различитим ситуацијама. Има развијену свест о значају конструктивне
комуникације и активно доприноси неговању културе дијалога у заједницама којима припада.
Одговоран однос према околини
Ученик стиче знања и развија свест о дејству људских активности на животну средину и природу; усваја ставове о
неопходности очувања непосредне и шире околине и развија способности активног деловања ради очувања средине у школи,
непосредној околини и породици. Познаје људске активности и начин на који оне могу да угрозе или унапреде околину, живи
свет и природу у окружењу. Одговоран је према квалитету сопственог живота, што обухвата и однос према околини и однос према
здрављу. Разуме сопствену одговорност и одговорност заједнице у изградњи личне и заједничке будућности, као и будућности
наредних генерација. У области одрживог развоја – зна основне поставке одрживости, разуме принципе одрживог развоја и
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практикује активности које га подржавају.

Одговорно учешће у демократском друштву
Ученик разуме и прихвата значај принципа правде, слободе, солидарности, националне, верске, родне и етничке
равноправности и одговорности – као темеља демократског друштва, активно учествујући у животу школе (одељенска заједница,
вршњачки тим, ученички парламент и сл.) и заједница којима припада (нпр. породица, локална заједница) у складу са својим
узрастом. Поштује и залаже се за поштовање дечјих и људских и мањинских права, као и личног и националног
достојанства. Упознаје себе, развија своје друштвене улоге и јача свој идентитет, лични интегритет, самосталност,
самопоуздање и позитиван однос према другима. Поштује равноправност различитих заједница, њихову традицију и културни
идентитет. Одговоран је за изборе и одлуке које чини и понаша се хумано и с уважавањем према другима. Аргументовано
заступа ставове и мишљења уважавајући супротна гледишта, као и усвојене процедуре доношења одлука
Предузимљивост и оријентација ка предузетништву
Ученик препознаје могућности у школи и заједници да идеју претвори у активност, покреће и спремно прихвата промене,
преузима одговорност, показује иницијативу и јасну оријентацију ка остварењу циљева и постизању успеха. Ученик кроз
образовање стиче свест о сопственим потенцијалима и интересовањима и бива оснажен да самостално доноси одлуке о изборима
будућег образовања, занимања и професионалне оријентације. Реализује унапред осмишљене идеје и учествује у пројектима који
се тичу школе и локалне заједнице. Ученик стиче знања о карактеристикама одређених послова и радних места, разуме свет
рада и пословања из перспективе друштва и спреман је на волонтерски рад и покретање хуманитарних акција.
Рад с подацима и информацијама
Ученик разуме значај коришћења поузданих података и информација у процесу учења, њихову примену за рад, доношење
одлука и свакодневни живот. Користи знања и вештине из различитих предмета да представи, прочита и протумачи податке
користећи текст, бројеве, дијаграме и различите аудио-визуелне форме. Ученик користи и самостално проналази различите
изворе информација и података, (библиотеке, медије, интернет, институције, личну комуникацију, итд.), критички разматра
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њихову поузданост и ваљаност, разврстава их и повезује релевантне информације из различитих извора.
Решавање проблема
Ученик примењује знање из различитих предмета, искуство стечено изван школе, интелектуалне, емоционалне и
социјалне способности у проналажењу одговора/решења у за њега новим ситуацијама које се јављају током учења, као и у
свакодневном животу. Оспособљен је да у циљу решавања проблемских ситуација селективно и сврсисходно користи књиге и
друге изворе информација, алате, помоћ наставника, ученика и других особа из школског и ваншколског окружења. Ученик је
мотивисан да реши проблемску ситуацију, истрајава у решавању, проналази/осмишљава решење проблемских ситуација,
процењује тачност решења и начин решавања.
Сарадња
Ученик развија способност да у сарадњи са другима или да се као члан групе ангажује на заједничком решавању проблема
или реализацији заједничких пројеката. Учествује у заједничким активностима на конструктиван, одговоран и креативан начин
афирмишући дух међусобног поштовања, равноправности, солидарности и сарадње. Активно, аргументовано и конструктивно
доприноси раду групе у свим фазама групног рада: формирање групе, формулисање заједничких циљева, усаглашавање у вези са
правилима заједничког рада, формулисање оптималног начина за остварење заједничких циљева на основу критичког разматрања
различитих предлога, подела улога и дужности, преузимање одговорности за одређене активности, надгледање заједничког
рада и усклађивање постигнутих договора са новим искуствима и сазнањима до којих се долази током заједничког рада и
сарадње.
У процесу договарања, уме да изрази своја осећања, уверења, ставове и предлоге. Подржава друге да изразе своје погледе,
прихвата да су разлике у погледима предност групног рада и поштује друге који имају другачије погледе.
У сарадњи са другима залаже се да се одлуке доносе заједнички на основу аргумената и прихваћених правила заједничког рада.
Одговоран однос према здрављу
Ученик користи знања, вештине и усваја ставове ради очувања и унапређивања психофизичког здравља. Одговоран однос према
здрављу укључује развијање свести о важности сопственог здравља и безбедности, знања о основним чиниоцима који утичу на
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здравље и практиковање здравих животних стилова. Својим понашањем, као појединац и део различитих група и заједница,
промовише здравље, заштиту здравља и здраве стилове живота. Уочава опасности по здравље и доноси одлуке значајне за
превенцију болести и очување здравља и укључује се у друштвене активности значајне за превенцију болести и очување здравља.

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Циљ учења Српског језика и књижевности је унапређивање језичке и функционалне писмености; стицање и неговање језичке и
књижевне културе; оспособљавање за тумачење и вредновање књижевних дела; афирмисање и прихватање вредности хуманистичког
образовања и васпитања ученика; развијање личног, националног и културног идентитета, љубави према матерњем језику, традицији и
култури српског народа и других народа и етничких заједница.

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Ученик има знања из области српског језика и српске и светске књижевности. Влада усменом и писаном комуникацијом: говори
и пише поштујући књижевнојезичку норму, уобличава логичан и стилски складан говорени и писани текст, разуме и критички
промишља оно што прочита, има развијен речник. Чита, доживљава и тумачи књижевно дело; користи читање да боље разуме себе,
друге и свет око себе; прочитао је најважнија књижевна дела из националне и светске културне баштине. Има навику и потребу да
развија говорну и читалачку културу, како ради сопственог усавршавања тако и ради очувања и богаћења националне културе.
Основни ниво
Говори јасно и течно, поштујући књижевнојезичку норму; има културу слушања туђег излагања. Саставља једноставнији
говорени или писани текст који је логичан, добро структуриран и стилски складан; користи оба писма (дајући предност ћирилици),
влада основним писаним жанровима потребним за школовање и учешће у друштвеном животу. У различите сврхе чита књижевне и
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неуметничке текстове средње тежине, разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености и критички промишља једноставнији
књижевни и неуметнички текст.
Има основна знања о језику уопште; разликује књижевни српски језик од дијалекта и има потребу да учи, чува и негује
књижевни језик. Има основна знања о гласовима, речима и реченицама српског језика и зна да примени одређена граматичка правила у
говору и писању. Има развијен речник, у складу са средњим нивоом образовања, а речи употребљава у складу са приликом.
Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и у књижевноисторијски
контекст. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске
књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма. Уочава и примерима аргументује основне
поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из обавезне школске лектире. Формира читалачке навике и знања
схватајући значај читања за сопствени духовни развој.
Средњи ниво
Говори пред аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и културе; саставља сложенији говорени или писани текст,
прецизно износећи идеје; у различите сврхе чита теже књижевне и неуметничке текстове и има изграђен читалачки укус својствен
образованом човеку; разуме и критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст.
Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету. Зна основне особине дијалеката српског језика и смешта
развој књижевног језика код Срба у друштвени, историјски и културни контекст. Има шира знања о гласовима, речима и реченицама
српског језика и та знања уме да примени у говору и писању. Има богат речник и види језик као низ могућности које му служе да се
прецизно изрази.Тумачи кључне чиниоце структуре књижевног текста као и његове тематске, идејне, поетичке, стилске, језичке,
композиционе и жанровске особине. Познаје књижевне термине и адекватно их примењује у тумачењу књижевних дела предвиђених
програмом. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног
текста. Користи препоручену и ширу, секундарну литературу у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом.
Напредни ниво
Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе које су предвиђене градивом; има развијене говорничке
вештине; пише стручни текст на теме из језика и књижевности; продубљено критички промишља сложенији књижевни и неуметнички
текст, укључујући и ауторове стилске поступке; изграђује свест о себи као читаоцу.
Има детаљнија знања о језику уопште, као и о граматици српског језика. Има основна знања о речницима и структури речничког
чланка.
Критички чита, тумачи и вреднује сложенија књижевна дела из обавезног школског програма, као и додатна (изборна). Користи
више метода, гледишта и компаративни приступ у тумачењу књижевног текста. Свој суд о књижевном делу аргументовано износи
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стално имајући на уму примарни текст, као и друге текстове, анализирајући и поредећи њихове поетичке, естетске, структурне и
лингвистичке одлике, укључујући и сложеније стилске поступке. Шири читалачка знања и примењује стратегије читања које су
усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима (доживљај, истраживање, стваралаштво).
СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Језик
Основни ниво
Има основна знања о томе шта је језик уопште и које функције има; поштује свој језик и поштује друге језике. Зна основне
податке о дијалектима српског језика и о дијалекатској основи књижевног језика; подједнако цени екавски и ијекавски изговор као
равноправне изговоре српског књижевног језика; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба. Има
основна знања о гласовима српског језика; познаје врсте и подврсте речи, примењује језичку норму у вези са облицима речи и у вези са
њиховим грађењем; правилно склапа реченицу и уме да анализира реченице грађене по основним моделима. Има основна знања о
значењу речи; познаје најважније речнике српског језика и уме да се њима користи. Уме да износи властите ставове говорећи јасно и
течно, поштујући књижевнојезичку норму и правила учтивости; има културу слушања туђег излагања. Овладао је складним писањем
једноставнијих форми и основних жанрова (писмо, биографија, молба, жалба, захтев, ПП презентација и сл.), користећи компетентно
оба писма, дајући предност ћирилици и примењујући основна правила језичке норме. На крају школовања, саставља матурски рад
поштујући правила израде стручног рада.
Средњи ниво
Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету, њиховој међусобној сродности и типовима. Зна основне
особине дијалеката српског језика и основна правила екавског и ијекавског изговора. Има шира знања о гласовима српског језика; зна
правила о наглашавању речи и разликује књижевни од некњижевног акцента; има шира знања о врстама и подврстама речи, њиховим
облицима и начинима њиховог грађења; познаје врсте реченица и анализира реченице грађене по различитим моделима. Има богат
речник и уме да употреби одговарајућу реч у складу са приликом; усмерен је ка богаћењу сопственог речника. Изражајно чита и негује
сопствени говор. Саставља сложеније писане текстове о различитим темама поштујући језичку норму. Користи стручну литературу и
пише складно извештај и реферат.

Напредни ниво
Има детаљнија знања о језику уопште и детаљнија знања о граматици српског језика (акцентима, саставу речи, значењу падежа и
глаголских облика, структури реченице); познаје структуру речничког чланка. Говори о одабраним темама као вешт говорник;
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пажљиво слуша и процењује вербалну и невербалну реакцију свог саговорника и томе прилагођава свој говор. Складно пише есеј,
стручни текст и новински чланак доследно примењујући књижевнојезичку норму.
СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Књижевност
Основни ниво
Редовно чита књижевна дела из обавезног школског програма, зна значајне представнике и дела из светске и српске
књижевности. Укратко описује своја осећања и доживљај књижевног или другог уметничког дела. Уочава и наводи основне поетичке,
естетске и структурне особине књижевног и неуметничког текста погодног за обраду градива из језика и књижевности; уме да их
именује и илуструје. Разуме књижевни и неуметнички текст: препознаје њихову сврху, издваја главне идеје текста; прати развој
одређене идеје у тексту; наводи примере из текста и цитира део/делове да би анализирао текст или поткрепио сопствену аргументацију;
резимира и парафразира делове текста и текст у целини. Издвојене проблеме анализира у основним слојевима значења. Основне
књижевне термине доводи у функционалну везу са примерима из књижевног текста. Разуме зашто је читање важно за формирање и
унапређивање своје личности, богаћење лексичког фонда. Развија своје читалачке способности. Разуме значај књижевности за
формирање језичког, литерарног, културног и националног идентитета. Схвата значај очувања књижевне баштине и књижевне културе.
Средњи ниво
Тумачи књижевна дела из обавезног школског програма и поседује основна знања о књижевноисторијском и поетичком
контексту који та дела одређује. Самостално уочава и анализира значењске и стилске аспекте књижевног дела и уме да аргументује
своје ставове на основу примарног текста. Разуме и описује функцију језика у стваралачком процесу. У тумачењу књижевног дела
примењује адекватне методе и гледишта усклађена са методологијом науке о књижевности. Познаје књижевнонаучне, естетске и
лингвистичке чињенице и уважава их приликом обраде појединачних дела, стилских епоха и праваца у развоју српске и светске
књижевности. На истраживачки и стваралачки начин стиче знања и читалачке вештине, који су у функцији проучавања различитих
књижевних дела и жанрова и развијања литерарног, језичког, културног и националног идентитета. Има изграђене читалачке навике и
читалачки укус својствен културном и образованом човеку. Примењује сложене стратегије читања. Мења аналитичке приступе за које
оцени да нису сврсисходни. Процењује колико одређене структурне, језичке, стилске и значењске одлике текста утичу на његово
разумевање.
Напредни ниво
Анализира поетичке, естетске и структурне одлике књижевног текста. Поуздано позиционира књижевни текст у
књижевнотеоријски и књижевноисторијски контекст. Примењује одговарајуће поступке тумачења адекватне књижевном делу и њима
сагласну терминологију. Користи више метода и гледишта и компаративни приступ да употпуни своје разумевање и критички суд о
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књижевном делу. Самостално уочава и тумачи проблеме у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу примарног
текста и литерарно-филолошког контекста. Критички повезује примарни текст са самостално изабраном секундарном литературом.
Самостално одабира дела за читање према одређеном критеријуму, даје предлоге за читање и образлаже их. Познаје и примењује
начине/стратегије читања усаглашене са типом текста (књижевним и неуметничким) и са жанром књижевног дела. Разуме улогу
читања у сопственом развоју, али и у развоју друштва. Има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима.

Разред
Годишњи фонд часова
ИСХОДИ
По завршетку првог разреда
ученик ће бити у стању да:
 разуме језик као систем и
разликује његове функције;

Први
148 часова

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

ЈЕЗИК

Општи појмови о језику. Место језика у људском животу.
Својства језика и његове функције. Језик и комуникација. Основне
науке које се баве језиком.
Историја књижевних језика код Срба. Почеци словенске
писмености и стварање старословенског језика (Црноризац Храбар,
Слово о писменима – одломак). Књижевни језици код Срба до 19.
века: српскословенски језик (Запис Глигорија дијака у
Мирослављевом јеванђељу), рускословенски језик, славеносрпски
језик.
Раслојавање језика. Дијалекти српског језика (основни појмови).
Екавски и ијекавски изговор. Дијалекти и књижевни језик.
Фонетика (са фонологијом и морфологијом). Изговор гласова и
улога говорних органа. Подела гласова српског језика (по начину
творбе). Фонолошки систем српског књижевног језика. Слог и
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 препозна особине књижевних
језика пре реформе Вука
Караџића;
 разликује глас, фонему и
графему;
 класификује гласове према
основним критеријумима;
 одреди границу слога у
типичним случајевима;

 препозна гласовне алтернације
и примени нормативна решења
у вези с њима;
 примени основна правила
акценатске норме;
 објасни појам и значај
књижевности као уметности
речи и утврди њене
сличности/разлике у односу на
друге уметности и области
културе;
 тумачи књижевно дело са
разумевањем његових
жанровских карактеристика и
књижевноисторијског
контекста, користећи у
анализи структурне и
стилистичке елементе дела и
употребљавајући секундарне
изворе;
 истражи и објасни стваралачку
улогу мита у књижевности;
 вреднује одлике античког епа,
библијског стила и представе
света;

КЊИЖЕВНОСТ

подела речи на слогове (фонетска и семантичка граница слога).
Гласовне алтернације (асимилација и сажимање самогласника,
покретни вокали, промена о у е, превој вокала); писање сугласника ј
и х.
Прозодија. Акценатски систем српског књижевног језика. Основна
правила о распореду акцената и постакценатских дужина.
Проклитике и енклитике.
Књижевност као уметност речи
Појам и врсте уметности.Књижевност и друге уметности. Смисао и
значај књижевности као уметности речи.
Читање и проучавање књижевности
Књижевни родови и врсте
Књижевна дела за обраду
- Лирска поезија XX и XXI века (три песме по избору наставника и
ученика);
- Бановић Страхиња, народна епска песма;
- Лаза Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење;
- Антон Павлович Чехов: Туга;
- Добрило Ненадић: Доротеј
- Иво Андрић: О причи и причању (Говор Иве Андрића у Стокхолму
приликом примања Нобелове награде).
Књижевност старог века
Књижевна дела за обраду
- Еп о Гилгамешу;
- Библија. Стари завет. Прва књига Мојсијева: Легенда о потопу;
Пјесма над пјесмама;
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 повеже знања из историје и
историје уметности старог
века (сумерско-вавилонскe,
хебрејскe, хеленскe) са
књижевним стваралаштвом тог
раздобља;
 поткрепљује примерима
основне одлике народне
књижевности (класификација,
варијантност,
формулативност);
 анализира композиционе и
стилистичке одлике народне
бајке и вреднује поруке у
односу на властито читалачко
и интермедијално искуство;
 препозна одлике
средњовековне књижевности и
испита њен значај за српску
културу;
 образложи на примерима
важност свеукупног културног
заокрета који се догодио у
епохи хуманизма и ренесансе;
 наведе главне мотиве,
тематику и стилске одлике

- Библија. Нови завет. Јеванђеље по Матеју;
- Хомер: Илијада (одломци из првог и шестог певања: инвокација,
сусрет Хектора и Андромахе, и други по избору);
- Софокле: Антигона.
Народна књижевност
Књижевна дела за обраду
- Народна лирска митолошка песма (по избору);
- Комади од различнијех косовскијех пјесама;
- Марко Краљевић и брат му Андријаш (бугарштица);
- Народне епске песме: Диоба Јакшића/Опет Диоба Јакшића;
Ропство Јанковић Стојана;
- Народна балада Хасанагиница;
- Српска народна бајка по избору;
- Народне бајке словенских и других народа (по избору).
Средњовековна књижевност
Књижевна дела за обраду
- Свети Сава: Житије Светога Симеона (одломак);
- Теодосије: Житије Светог Саве (одломак: Бег у Свету Гору);
- Јефимија: Похвала кнезу Лазару;
- Константин Филозоф: Житије деспота Стефана Лазаревића –
Опис Београда (из 51. поглавља);
- Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве.
Хуманизам и ренесанса
Књижевна дела за обраду
- Данте: Божанствена комедија, Пакао (одломци, певања по
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репрезентативних књижевних
дела хуманизма и ренесансе и
покаже разлике и сличности у
односу на античку и
средњовековну
књижевност/културу;
 примени одговарајућа
правописна правила;
 правилно попуни различите
формуларе и обрасце;
 састави текст примењујући
различите облике
књижевноуметничког стила;
 правилно распореди грађу при
писању састава;
 препозна некњижевни
акценат и облик речи у
свакодневној комуникацији и у
говору јунака у драмским
уметничким формама, а потом
га исправља у сопственом
говору;
 чита с разумевањем књижевне
и остале типове текстова.

избору ученика и наставника);
- Петрарка: Канцонијер (избор);
- Бокачо: Декамерон (оквирна прича и три новеле по избору);
- Сервантес: Дон Кихот (одломци: предговор, прво, седмо и осмо
поглавље);
- Шекспир: Ромео и Јулија;
- Марин Држић: Дундо Мароје/Новела од Станца.
Изборни садржаји:
- Милован Витезовић: Лајање на звезде (корелација с филмом и
позориштем);
- Горан Петровић: Прича о причању;
- Светлана Велмар Јанковић: Записи са дунавског песка;
- Борислав Пекић: Време чуда (Чудо у Јабнелу);
- Данило Киш, Рани јади;
-Толкин: Господар прстенова (прва књига);
- Хиљаду и једна ноћ (избор);
- Хомер: Одисеја (Код Феачана);
- Митови и легенде старог века (старогрчки, римски и словенски
митови по избору ученика и наставника; извори: Грчки митови Р.
Гревса, Приче из класичне старине Г. Шваба, Словенски
митолошки речник Љ. Раденковића и С. Толстој, Српска
митологија С. Петровића и сл.);
- Милан Ракић Јефимија
- Васко Попа Усправна земља;
- Љубомир Симовић: Хасанагиница (одломак с војницима);
- Јован Деретић, Културна историја Срба (одломци о владарима из
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породице Немањић);
- Исповедна молитва из 14. века, непознати аутор (Антологија
српског песништва, приредио Миодраг Павловић);
- Песме дубровачких петраркиста (по избору ученика и
наставника);
- Рабле: Гаргантуа и Пантагруел (одломак – писмо Гаргантуа
Пантагруелу)
1.
Правопис. Основни принципи правописа српског књижевног
језика. Правопис и правописни приручници и служење њима.
Велико слово (писање устаљених атрибута и титула као делова
имена, писање назива разних манифестација, грађевина, споменика,
докумената, закона, уметничких дела и сл.).
Преношење речи у нови ред (разлике у односу на поделу речи на
слогове). Писање цртице.
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
Писање спојева предлог + заменица (нпр. са мном и сл.).
Писање запете испред енклитике.
1.
Усмено и писано изражавање. Систематично усмено
излагање на задате теме.
Обликовање пасуса у смисаоне целине у писаном саставу.
Аргументативни текст – усмено и писано обликовање.
Избор из секундарне литературе, публицистичких текстова,
различитих енциклопедија и речника.
Кључни појмови садржаја: књижевност старог века, народна књижевност, средњовековна књижевност, књижевност хуманизма и
ренесансе, историја језика, фонетика са фонологијом.
ВЕЗА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И ИСХОДА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА
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Стандарди образовних постигнућа достижу се на крају општег средњег образовања. Исти стандард (или његов део) активираће се
више пута током школске године, односно до краја средњег образовања, сваки пут уз другу наставну јединицу. Такво поступање
осигурава досезање све вишег и вишег нивоа појединачних ученичких постигнућа, а ученичка знања, вештине и способности се
непрестано сагледавају из нових углова, утврђују, проширују и систематизују.
С обзиром на сложеност предмета Српски језик и књижевност и области унутар предмета, неопходно је поступно остваривати све
стандарде кроз све четири године средњошколског образовања, али поједини стандарди се могу видети и као конкретније повезани са
одређеним исходом.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик
СТАНДАРДИ
ће бити у стању да:
2CJK.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које
– разуме језик као систем и
разликује његове функције; функције има); поштује свој језик и поштује друге језике;

препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста;
разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); препознаје
врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из
социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и
вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији);
разуме појам језичке варијативности и препознаје основне
варијетете.
2CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна
својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају
различитим језичким нивоима / подсистемима; има основна знања
о писму уопште; има основна знања о правопису уопште
(етимолошки – фонолошки правопис; граматичка – логичка
интерпункција; графема – слово); има основна знања о језицима у
свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије).
Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам говорног
чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског
језика насталих на основу медијума и оних који су условљени
социјално и функционално.
2CJK.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и
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– препозна особине
књижевних језика пре
реформе Вука Караџића;

– разликује глас, фонему и
графему;
– класификује гласове према
основним критеријумима;
– одреди границу слога у
типичним случајевима;
– препозна гласовне
алтернације и примени
нормативна решења у вези
с њима;
– примени основна правила

мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе
максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме
појам информативне актуализације реченице и зна како се она
постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.
2CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта;
зна основне податке о дијалектима српског језика; има правилан
став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и
према оба изговора српског књижевног језика (поштује свој и
друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој
дијалекат; подједнако цени оба изговора српског књижевног језика
– екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује
књижевни језик; познаје најважније граматике и нормативне
приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о
месту српског језика међу другим индоевропским и словенским
језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и
правописа код Срба.
2CJK.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна
основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у
једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски
лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у
друштвени, историјски и културни контекст.
2CJK.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна
основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом и
примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна
правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између
свог и књижевног акцента.
2CJK.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови
производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме
појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита
правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки условљених
гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту
творбе, сажимање и асимилацију вокала и губљење сугласника).
2CJK.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила;
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акценатске норме;
– објасни појам и значај
књижевности као
уметности речи и утврди
њене сличности/разлике у
односу на друге уметности
и области културе;

– тумачи књижевно дело са
разумевањем његових
жанровских
карактеристика и
књижевноисторијског
контекста; у тумачењу се
користи структурним и
стилистичким елементима
дела и употребљава
секундарне изворе;

акцентује једноставније примере.
2СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и
разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.
2СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у
интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног дела и
адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових
врста дела.
2СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи
књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног
школског програма, као и додатне (изборне) и факултативне
књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током
интерпретације поуздано користи стечена знања о стваралачком
опусу аутора и књижевноисторијском контексту.
2СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и
књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује
адекватне методе унутрашњег и спољашњег приступа.
2СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке,
језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из
обавезне школске лектире.
2СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке
одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и
светске књижевности и повезује их са делима и писцима из
обавезне лектире школског програма.
2СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу
(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и
доводи је у везу са књижевним текстовима предвиђеним
програмом.
2СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности
формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у
тумачењу књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног,
културног и националног идентитета.
2СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и
структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних
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– истражи и објасни
стваралачку улогу мита у
књижевности, упозна и
вреднује одлике античког

дела у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији
књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари,
дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да
ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у
књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује
колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање и
доприносе тумачењу значења текста.
2СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и
књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о
основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских
епоха, праваца и формација у развоју српске и светске
књижевности.
2СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну
литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку,
теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних
дела предвиђених програмом.
2СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и
структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних
текстова у оквиру школске лектире и изван школског програма;
процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама
текстова.
2СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања
књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и
упоређује књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха,
праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.
2СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи
препоручену и самостално изабрану секундарну литературу
(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).
2СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је
у функционалну везу са примерима из књижевних и
неуметничких текстова предвиђених програмом.
2СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и
уме да их аргументује примарним текстом.
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епа; библијског стила и
представе света;
– повеже знања из историје и
историје уметности старог
века (сумерсковавилонској, хебрејској,
хеленској) са књижевним
стваралаштвом тог
раздобља;

– поткрепљује примерима
основне одлике народне
књижевности
(класификација,
варијантност,
формулативност);

– анализира композиционе и
стилистичке одлике
народне бајке и вреднује
поруке у односу на
властито читалачко и
интермедијално искуство;
– препозна одлике
средњовековне

2СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и
локализује их у контекст стваралачког опуса и
књижевноисторијски контекст.
2СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности
формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у
тумачењу књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног,
културног и националног идентитета.
2СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове
интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски
слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој,
језичко-стилски аспекти...).
2СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке
одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и
светске књижевности и повезује их са делима и писцима из
обавезне лектире школског програма.
2СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и
књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о
основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских
епоха, праваца и формација у развоју српске и светске
књижевности.
2СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове
интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски
слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој,
језичко-стилски аспекти...).
2СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања
књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и
упоређује књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха,
праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.
2СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке
одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и
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књижевности и испита њен
значај за српску културу;

– образложи на примерима
важност свеукупног
културног заокрета који се
догодио у епохи хуманизма
и ренесансе;
– наведе главне мотиве,
тематику и стилске одлике
репрезентативних
књижевних дела
хуманизма и ренесансе и

светске књижевности и повезује их са делима и писцима из
обавезне лектире школског програма.
2СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и
уме да их аргументује примарним текстом.
2СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и
књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о
основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских
епоха, праваца и формација у развоју српске и светске
књижевности.
2СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија
читалачке вештине, способности и знања од значаја за тумачење и
вредновање различитих књижевноуметничких и
књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног,
културног и националног идентитета; има изграђен читалачки
укус својствен културном и образованом човеку.
2СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и
структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних
текстова у оквиру школске лектире и изван школског програма;
процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама
текстова.
2СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и
разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.
2СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и
књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о
основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских
епоха, праваца и формација у развоју српске и светске
књижевности.
2СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке
одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и
светске књижевности и повезује их са делима и писцима из
обавезне лектире школског програма.
2СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и
књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о
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покаже разлике и
сличности у односу на
античку и средњовековну
књижевност/културу;

– примени одговарајућа
правописна правила;
– правилно попуни
различите формуларе и
обрасце;

– састави текст примењујући
различите облике
књижевноуметничког
стила;
– правилно распореди грађу
при писању састава;

основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских
епоха, праваца и формација у развоју српске и светске
књижевности.
2СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања
књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и
упоређује књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха,
праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.
2СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици;
примењује основна правописна правила у фреквентним
примерима и уме да се служи школским издањем Правописа; у
писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да
цитира и парафразира; саставља матурски рад поштујући правила
израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и
библиографију); саставља писмо – приватно и службено,
биографију (CV), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни
различите формуларе и обрасце.
2CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика,
књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и
повезује његове делове на одговарајући начин; разликује битно од
небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији
говорени и писани текст користећи се описом, приповедањем и
излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и
доживљај књижевног или другог уметничког дела; сажето
препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја
његове важне или занимљиве делове; резимира једноставнији
књижевни и неуметнички текст.
2CJK.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из
књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и
образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено,
ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га
узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији
аргументативни текст на теме из књижевности, језика и културе.

- 954 -

– препозна и некњижевни
акценат и облик речи у
свакодневној комуникацији
и у говору јунака у
драмским уметничким
формама, а потом га
исправља у сопственом
говору;

– чита с разумевањем
књижевне и остале типове
текстова.

2CJK.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила
књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или
упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим
усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке
текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке
текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим
темама из области језика, књижевности и културе користећи се
коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања,
поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака,
осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном
терминологијом науке о језику и науке о књижевности,
прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми
вербална и невербална језичка средства (држање, мимику,
гестикулацију); говори уз презентацију;има културу слушања
туђег излагања; у стању је да с пажњом и разумевањем слуша
излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика,
књижевности и културе; приликом слушања неког излагања уме
да хвата белешке.
2CJK.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе
(информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...)
чита текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове,
стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и
књижевности, текстове из медија ); примењује предложене
стратегије читања.
2CJK.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње
сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и
имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати
развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и
идеје из двају или више текстова.
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

4.

Тема/модул/област

 Народна (усмена)
књижевност

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

Облик рада





писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку





Циљеви

Време
реализације

Методе рада


Корелација са другим
предметом

Наставна средства

Тема/модул/област

обрада

11


Исходи

Бр.

утврђивање



Праћење и оцењивање


Фонд/тип часа
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практ.
број
часова у
области

5.

 Хуманизам и ренесанса

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

11


Исходи

Облик рада









Корелација са другим
предметом

Наставна средства


Време
реализације

Методе рада


Праћење и оцењивање


Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.

практ.
наст.
у
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блоку

6.

 Барок и класицизам

6


Исходи

Облик рада







Корелација са другим
предметом

Наставна средства

Време
реализације

Методе рада


Праћење и оцењивање
Фонд/тип часа
практ.

Бр.

7.

Тема/модул/област

 Лектира

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

5


Исходи

Облик рада

Методе рада

Време
реализације
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Корелација са другим
предметом

Наставна средства








Праћење и оцењивање


Фонд/тип часа
практ.
Бр.

8.

Тема/модул/област

 Језик

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

25


Исходи


Облик рада


Наставна средства

Корелација са другим
предметом

Време
реализације

Методе рада




Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

9.

Тема/модул/област

 Култура изражавања

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

14


Исходи

Облик рада







Време
реализације

Методе рада


Корелација са другим
предметом

Наставна средства


утврђивање



Праћење и оцењивање
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Образовни профил

Гимназија

Предмет

Српски језик и књижевност

Разред

II

Годишњи фонд часова

140

Недељни фонд часова

4

Литература

Читанка са књижевнотеоријским појмовима
за други разред

Фонд/тип часа

Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

Ре
дн
и
бр
ој
об
ла
ст

бр
ој
ча
со
ва
у
об
ла

практ.
вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

- 961 -

и

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.










Просветитељство
Романтизам
Реализам
Лектира
Књижевни језик
Морфологија
Правопис
Култура изражавања

ст
и

- Упознавање ученика са
општим појмовима и
делима књижевних епоха
просветитељства,
романтизма и реализма

1.

9

1

1

7

/

/

/

2.

42

5

4

33

/

/

/

3.

27

3

1

23

/

/

/

- Упознавање ученика са
књижевним делима
обухваћеним програмом
лектире

4.

8

/

4

4

/

/

/

5.

7

3

1

3

/

/

/

6.

17

5

2

10

/

/

/

- Обнављање и
проширивање знања
ученика из области језика (
књижевни језик,
морфологија, правопис )

7.

4

2

1

1

/

/

/

8.

26

18

/

/

8

/

/

- Усавршавање различитих
облика писменог и усменог
изражавања
Исходи
- Ученик поседује основна знања о
књижевно- историјским епохама од
просветитељства до реализма и

Облик рада

Методе рада

Време
реализације

- фронтални

- монолошка

1. 9. 2009 –

- индивидуални

- дијалошка

18. 6. 2010.
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репрезентативним књижевним делима
ових епоха

- групни

- Ученик је развио и културу читања и
интерпретативне способности, општу
културу и способност критичког
мишљења

- рад на тексту
- писани радови
- илустративна

- Ученик је обновио и проширио
знања о језику
- Ученик је усавршио различите
облике усменог и писменог
изражавања
Наставна средства

Корелација са другим
предметом

Праћење и оцењивање

- текстови

- ликовна култура

- праћење остварености исхода

- слике

- музичка култура

- оцењивање активности ученика

- табла и креда

- историја

- оцењивање домаћих радова

- мултимедијални
садржаји

- географија

- писмени задаци

- информатика
- грађанско васпитање
- верска настава
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

2.

Тема/модул/област

 Књижевност старог века

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

10


Исходи

Облик рада







Време
реализације

Методе рада


Корелација са другим
предметом

Наставна средства


утврђивање



Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

3.

Тема/модул/област

 Средњовековна
књижевност

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

11


Исходи

Облик рада







Време
реализације

Методе рада


Корелација са другим
предметом

Наставна средства


утврђивање



Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

4.

Тема/модул/област

 Народна (усмена)
књижевност

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

11


Исходи

Облик рада







Време
реализације

Методе рада


Корелација са другим
предметом

Наставна средства


утврђивање



Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

5.

Тема/модул/област

 Хуманизам и ренесанса

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

11


Исходи

Облик рада







Време
реализације

Методе рада


Корелација са другим
предметом

Наставна средства


утврђивање



Праћење и оцењивање


- 967 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

6.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

 Барок и класицизам
6


Исходи

Облик рада

Методе рада

Време
реализације

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку
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7.

 Лектира

5


Исходи

Облик рада









Корелација са другим
предметом

Наставна средства


Време
реализације

Методе рада


Праћење и оцењивање


Фонд/тип часа
практ.
Бр.

8.

Тема/модул/област

 Језик

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

25


Исходи

Облик рада

Методе рада

Време
реализације
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Корелација са другим
предметом

Наставна средства








Праћење и оцењивање


Фонд/тип часа
практ.
Бр.

9.

Тема/модул/област

 Култура изражавања

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

14


Исходи


утврђивање

Облик рада


Време
реализације

Методе рада
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Корелација са другим
предметом

Наставна средства

Праћење и оцењивање

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област



Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку


Исходи

Облик рада









Корелација са другим
предметом

Наставна средства


Време
реализације

Методе рада


Праћење и оцењивање
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Образовни профил

Гимназија

Предмет

Српски језик и књижевност

Разред

IV

Годишњи фонд часова

128

Недељни фонд часова

4

Литература

Читанка са књижевнотеоријским појмовима
за четврти разред

Фонд/тип часа

Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

Ре
дн
и
бр
ој
об
ла
ст

бр
ој
ча
со
ва
у
об
ла

практ.
вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку
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1.

2.
3.
4.

 Проучавање књижевног
дела
 Савремена књижевност
 Лектира
 Језик
 Култура изражавања

- Упознавање ученика са
општим појмовима и
делима савремене
књижевности
- Упознавање ученика са
књижевним делима
обухваћеним програмом
лектире

и

ст
и

1.

26

/

3

23

/

/

/

2.

34

/

4

30

/

/

/

3.

20

/

/

20

/

/

/

4.

30

4

2

24

/

/

/

5.

18

10

/

/

8

/

/

5.
- Обнављање и
проширивање знања
ученика из области језика
(синтакса и правопис)
- Усавршавање различитих
облика писменог и усменог
изражавања
Исходи
- Ученик поседује основна знања о
савременој књижевности и њеним
репрезентативним књижевним делима
- Ученик је развио и културу читања и
интерпретативне способности, општу

Облик рада

Методе рада

Време
реализације

- фронтални

- монолошка

1. 9. 2009 –

- индивидуални

- дијалошка

18. 6. 2010.

- групни

- рад на тексту
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културу и способност критичког
мишљења

- писани радови
- илустративна

- Ученик је обновио и проширио
знања о језику
- Ученик је усавршио различите
облике усменог и писменог
изражавања
Наставна средства

Корелација са другим
предметом

Праћење и оцењивање

- текстови

- ликовна култура

- праћење остварености исхода

- слике

- музичка култура

- оцењивање активности ученика

- табла и креда

- историја

- оцењивање домаћих радова

- мултимедијални
садржаји

- географија

- писмени задаци

- информатика
- грађанско васпитање
- верска настава
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

2.

Тема/модул/област

 Књижевност старог века

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

Облик рада





писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку





Циљеви

Време
реализације

Методе рада


Корелација са другим
предметом

Наставна средства

Тема/модул/област

обрада

10


Исходи

Бр.

утврђивање



Праћење и оцењивање


Фонд/тип часа
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практ.
број
часова у
области

3.

 Средњовековна
књижевност

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

11


Исходи

Облик рада









Корелација са другим
предметом

Наставна средства


Време
реализације

Методе рада


Праћење и оцењивање


Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

практ.

наст.

наст.
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у
блоку
4.

 Народна (усмена)
књижевност

11


Исходи

Облик рада









Корелација са другим
предметом

Наставна средства


Време
реализације

Методе рада


Праћење и оцењивање


Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку
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5.

 Хуманизам и ренесанса

11


Исходи

Облик рада









Корелација са другим
предметом

Наставна средства


Време
реализације

Методе рада


Праћење и оцењивање


Фонд/тип часа
практ.
Бр.

6.

Тема/модул/област

 Барок и класицизам

Циљеви



број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

6

- 978 -

Исходи


Облик рада


Наставна средства

Корелација са другим
предметом

Време
реализације

Методе рада




Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

7.

Тема/модул/област

 Лектира

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

5


Исходи

Облик рада







Време
реализације

Методе рада


Корелација са другим
предметом

Наставна средства


утврђивање



Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

8.

Тема/модул/област

 Језик

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

25


Исходи

Облик рада







Време
реализације

Методе рада


Корелација са другим
предметом

Наставна средства


утврђивање



Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

9.

Тема/модул/област

 Култура изражавања

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

14


Исходи

Облик рада









Корелација са другим
предметом

Наставна средства


Време
реализације

Методе рада


Праћење и оцењивање


Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у

вежбе

утврђивање

обрада

писмени

практ.

практ.
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области

задаци

наст.

наст.
у
блоку




Исходи

Облик рада









Корелација са другим
предметом

Наставна средства


Време
реализације

Методе рада


Праћење и оцењивање


МАТЕМАТИКА
Циљ учења математике је да ученик, усвајајући математичке концепте, знања, вештине и основе дедуктивног закључивања,
развије апстрактно и критичко мишљење, способност комуникације математичким језиком и примени стечена знања и вештине у
даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова.
ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Учењем математике ученик је оспособљен да мисли математички, овладао је математичким знањима и концептима и критички
анализира мисаоне процесе, унапређује их и разуме како они доводе до решења проблема. Развио је истраживачки дух, способност
- 983 -

критичког, формалног иапстрактног мишљења, као и дедуктивно и индуктивно мишљење и размишљање по аналогији.Развио је
способност математичке комуникације и позитивне ставове према математици и науци уопште. Ученик примењује математичка знања
и вештине за решавање проблема из природних и друштвених наука и свакодневног живота, као и у професионалној сфери.
Оспособљен је да стечена знања и вештине користи у даљем школовању.
Основни ниво
Ученик решава једноставнe математичке проблеме и описује основне природне и друштвене појаве. На основу непосредних
информација ученик уочава очигледне законитости, доноси закључке и директно примењује одговарајуће математичке методе за
решавање проблема.Израчунава и процењује метричке карактеристике објеката у окружењу. Процењује могућности и ризике у
једноставним свакодневним ситуацијама. Ученик користи основне математичке записе и симболе за саопштавање решења проблема и
тумачи их у реалном контексту.
Средњи ниво
Ученик решава сложеније математичке проблеме и описује природне и друштвене појаве.
Оспособљен је да формулише питања и претпоставке на основу доступних информација, решава проблеме и бира одговарајуће
математичке методе. Користи информације из различитих извора,бира критеријуме за селекцију података и преводи их из једног
облика у други. Анализира податке, дискутује и тумачи добијене резултате и користи их у процесу доношења одлука. Ученик
просторно резонује (представља податке о просторном распореду објеката сликом или на менталном плану).
Напредни ниво
Ученик решава сложене математичке проблеме и описује комплексне природне и друштвене појаве. Разуме математички језик и
користи га за јасно и прецизно аргументовање својих ставова. Комплексне проблеме из свакодневног живота преводи на математички
језик и решава их. Користи индукцију, аналогију, дедукцију и правила математичке логике у решавању математичких проблема и
извођењу закључака. Користи методе и технике решавања проблема, учења и откривања која су базирана на знању и искуству за
постављање хипотеза и извођење закључака.
СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Специфична предметна компетенција разврстана је у три домена: Математичко знање и резоновање, Примена математичких
знања и вештина на решавање проблема и Математичка комуникација.
Основни ниво
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Домен 1. Математичко знање и резоновање
Уочава правилности у низу података и догађаја. Уочава и тумачи међусобне односе (повезаност, зависност, узрочност) података,
појава и догађаја. Разуме основне статистичке појмове и препознаје их у свакодневном животу.
Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема
Примењује једноставне математичке процедуре када су сви подаци непосредно дати. Израчунава и процењује растојања, обиме,
површине и запремине објеката у равни и простору. Израчунава вероватноћу одигравања догађаја у једноставним ситуацијама. Доноси
финансијске одлуке на основу израчунавања прихода, расхода и добити.
Домен 3. Математичка комуникација
Комуницира математичким језиком који се састоји од појмова, ознака, фигура и графичких репрезентација и разуме захтеве
једноставнијих математичких задатака. Саопштава решења проблема користећи математички језик на разне начине (у усменом,
писаном или другом облику) и разуме изјаве изражене на исти начин. Тумачи изјаве саопштене математичким језиком у реалном
контексту.
Средњи ниво
Домен 1. Математичко знање и резоновање
Формулише математичка питања и претпоставке на основу доступних информација. Бира
критеријуме зa селекцију и трансформацију података у односу на модел који се примењује. Бира математичке концепте за описивање
природних и друштвених појава. Представља сликом геометријске објекте, упоређује карактеристике и уочава њихове међусобне
односе.
Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема
Уме да примени математичка знања у анализи природних и друштвених појава. Бира оптималне опције у животним и
професионалним ситуацијама користећи алгебарске, геометријске и аналитичке методе. Уме да примени математичка знања у
финансијским проблемима. Анализира податке користећи статистичке методе.
Домен 3. Математичка комуникација
Разуме захтеве сложенијих математичких задатака. Бира информације из различитих извора и одговарајуће математичке појмове
и симболе како би саопштио своје ставове. Дискутује о резултатима добијеним применом математичких модела. Преводи математичке
формулације на свакодневни језик и обратно.
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Напредни ниво
Домен 1. Математичко знање и резоновање
Користи индукцију, аналогију и дедукцију у доказивању математичких тврђења и у анализирању математичких проблема.
Користи законе математичке логике и одговарајуће математичке теорије за доказивање и вредновање ставова и тврдњи формулисаних
математичким језиком. На основу података добијених личним истраживањем или на други начин формулише питања и хипотезе.
Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема
Уме да примени математичка знања у анализи комплексних природних и друштвених појава. Бира и развија оптималне
стратегије за решавање проблема.
Домен 3. Математичка комуникација
Користи математички језик при изношењу и аргументацији својих ставова и разуме захтеве сложених математичких проблема.
Може да дискутује о озбиљним математичким проблемима.
Разред
Годишњи фонд часова

Први
148 часова

ИСХОДИ






По завршетку првог разреда ученик ће бити у
стању да:
анализира и образложи поступак решавања
задатка и дискутује број решења;
користи математички језик и систематично и
прецизно представи идеју и решење;
користи логичке и скуповне операције;
користи функције и релације и њихова својства;

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

ЛОГИКА И СКУПОВИ

Основне логичке и скуповне операције. Важнији
закони закључивања.Квантификатори.
Декартов производ.Релације и функције.
Елементи комбинаторике (пребројавање
коначних скупова: правило збира и правило
производа).
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 примени једноставна правила комбинаторике за
пребројавање коначних скупова;
 представи природан број у канонском облику и
на основу тога одреди НЗС и НЗД бројева;
 превeдe цеo број из једног позиционог система
у други;
 користи, приказује на бројевној правој и пореди
природне, целе, рационалне и реалне бројеве;
 преводи рационалне бројеве из једног записа у
други;
 на основу реалног проблема састави и израчуна
вредност бројевног израза (са или без
калкулатора), процени вредност једноставнијих
израза и тумачи резултат;
 рачуна са приближним вредностима бројева,
процењује грешку и по потреби користи
калкулатор;
 примени пропорцију и процентни рачун у
реалном контексту;
 примени прост каматни рачун за доношење
финансијских одлука;
 разликује узајамне положаје тачака, правих и
равни;
 примени својства троуглова, четвороуглова и
кругова, укључујући и примену у реалном
контексту;
 примени подударност у равни (симетрије,
транслација, ротација);

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ

ПРОПОРЦИОНАЛ-НОСТ

УВОД У ГЕОМЕТРИЈУ

ПОДУДАРНОСТ

Дељивост целих бројева и дељење с остатком.
Прости бројеви и растављање на просте чиниоце.
НЗС и НЗД. Позициони запис целог броја.
Преглед различитих врста бројева (природни,
цели, рационални, реални), операције и њихова
својства. Апсолутна вредност. Степен броја са
целобројним изложиоцем.
Приближне вредности реалних бројева (грешке,
граница грешке, заокругљивање бројева, основне
операције са приближним вредностима).
Размера и пропорција, пропорционалност
величина (директна и обрнута), примене
(сразмерни рачун, рачун поделе и мешања).
Процентни рачун, прост каматни рачун.
Аксиоме припадања и распореда.
Аксиома паралелности.
Једноставнији планиметријски докази.
Аксиоме подударности троуглова. Изометрије.
Прав угао.
Вектори и линеарне операције са њима.
Односи страница и углова троугла.
Кружница и круг.
Значајне тачке троугла. Четвороугао.
Симетрије, ротација и транслација равни.
Конструктивни задаци (троугао, четвороугао,
кружница).
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Полиноми и операције са њима, дељивост
 користи линеарне операције са векторима и
полинома. Растављање полинома на чиниоце.
примени њихова основна својства;
НЗС и НЗД полинома.
 докаже једноставнија геометријска тврђења
РАЦИОНАЛНИ
користећи подударност и векторе;
Операције са рационалним алгебарским
АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ
 конструише геометријске објекте у равни
изразима (алгебарски разломци).
користећи њихова својства;
Важније неједнакости.
 трансформише целе и рационалне
Линеарне једначине (укључујући оне с
 алгебарске изразе;
параметром, односно апсолутном вредношћу) и
 користи неједнакости
и однос
неједначине.
ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ,
аритметичке и геометријске средине;
Линеарна функција и њен график.
НЕЈЕДНАЧИНЕ И
 реши линеарне једначине и дискутује њихова
Системи линеарних једначина са две или три
СИСТЕМИ
решења у зависности од параметра;
непознате.
 реши линеарне неједначине;
Примене у реалним ситуацијама.
 графички представи линеарну функцију и
анализира њен график;
Мерење дужи и углова.
 реши проблем који се своди на линеарну
једначину, неједначину и систем линеарних
Пропорционалност дужи. Талесова теорема.
СЛИЧНОСТ
једначина са највише три непознате, дискутује
Хомотетија. Сличност. Питагорина теорема.
и тумачи решења;
Тригонометријске функције оштрог угла,
 примени сличност и хомотетију у равни;
основне тригонометријске идентичности.
 одреди вредности тригонометријских функција
ТРИГОНОМЕТРИЈА
Решавање правоуглог троугла.
углова од 30°, 45° и 60°;
ПРАВОУГЛОГ ТРОУГЛА
 примени тригонометрију правоуглог троугла у
реалним ситуацијама уз коришћење
калкулатора.
Кључни појмови садржаја:логичке и скуповне операције, релације и функције, скуп реалних бројева, аксиома, изометрија,
рационални алгебарски израз, једначина и систем једначина с параметром, хомотетија, сличност и тригонометријске функције.
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Образовни профил

Гимназија

Предмет

Математика

Разред

II

Годишњи фонд часова

140

Недељни фонд часова

4

Литература

1) Градимир Деспотовић, Војислав Петровић, Радивоје Деспотовић, Бранимир Шешеља
Математика за 2. разред средње школе,
2) Мр Вене Богославов
Збирка решених задатака из математике 2

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часо
ва у

вежб
е

утвр
ђива

обра
да

про
вер
е

практ.

практ.
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обла
сти

1.
2.

3.

4.
5.

 Степеновање и кореновање
 Квадратна једначина и
квадратна функција
 Експоненцијална и
логаритамска функција
 Тригонометријске функције
 Школски писмени задаци са
исправкама

 Разумевање и коректно коришћење математичких
симбола
 Прецизно исказивање дефиниција и тврђења
 Добро познавање степеновања са целим
експонентом
 Добро познавање записивања децималног реалног
броја у стандардном облику
 Познавање дефиниције n-тог корена и особина
кореновања
 Примењивање степеновања и кореновања у
трансформацијама израза
 Брзо и ефикасно претварање корена у степен и
обрнуто у циљу ефикаснијег израчунавања
алгебарских израза
 Оспособљавање за рационалисање именилаца
разломака
 Познавање појма комплексног броја и операција
са комплексним бројевима
 Оспособљавање за решавање непотпуне и
потпуне квадратне једначине
 Одређивање природе решења квадратне једначине
 Познавање Вијетових формула и њихова примена
у конкретним задацима
 Упознавање са типовима једначина које се своде
на квадратну и методима за њихово решавање
 Познавање метода растављања квадратног
тринома на чиниоце

26

ње

зна
ња

наст.

наст.
у
блоку

8
9

6
9

9
14

3
4

/
/

/
/

4

7

9

4

/

/

10
4

9
/

19
/

3
8

/
/

/
/

36

24

42
12
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 Упознавање са техникама решавања
ирационалних једначина
 Оспособљавање за детаљно анализирање тока
функције и цртање њеног графика
 Успешно решавање квадратних неједначина
 Оспособљавање за решавање система једначина
од којих је једна квадратна
 Упознавање са током и особинама разних типова
експоненцијалне функције
 Оспособљавање за решавање експоненцијалних и
логаритамских једначина и неједначина
 Познавање појма логаритма, особина
логаритмовања и особина логаритамске функције
 Познавање мерења угла у степенима и радијанима
 Разумевање дефиниције тригонометријских
функција произвољног угла
 Упознавање особина тригонометријске кружнице
 Ефикасно свођење тригонометријских функција
произвољног угла на први квадрант
 Познавање периодичности и знака
тригонометријских функција
 Познавање особина и тока графика
тригонометријских функција
 Оспособљавање за цртање тригонометријских
функција и разумевање њихових примена у
пракси
 Познавање и ефикасна примена адиционих
формула, функција двоструког и половине угла
 Познавање и ефикасна примена трансформације
производа тригонометријских функција у њихов
збир и разлику и обрнуто
 Оспособљавање за решавање тригонометријских
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једначина и неједначина
 Упознавање са синусном и косинусном теоремом
и њиховом применом у практичним задацима
Исходи
 Ученик уме да успешно примењујње
степеновање и кореновање у
трансформацијама алгебарских израза
 Познаје појам корена и особине
кореновања
 Уме да запише децимални реални број у
стандардном запису
 Способан је да брзо и ефикасно
трансформише корен у степен и обрнуто
 Оспособљен је за рационалисање
именилаца резломака
 Зна шта је комплексни број, као и
његове особине
 Уме да сабира, одузима, множи и дели
комлексне бројеве
 Уме да решава непотпуне и потпуне
квадратне једначине
 Зна да одреди природу решења
квадратне једначине
 Зна да растави квадратни трином на
чиниоце
 Зна Вијетове формуле и успешно их
примењује у конкретним задацима
 Зна типове једначина које се своде на
квадратне и уме да их решава
 Способан је да решава ирационалне

Облик рада
 фронтални
 групни
 индивидуални

Методе рада







дијалошка
монолошка
хеуристичка
демонстративна
илустративна
самостални рад
ученика

Време
реализације
 01.09.2009 –
18.06.2010.
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једначине
 Уме да анализира особине квадратне
функције и нацрта њен график
 Уме да решава квадратне неједначине
 Познаје технике решавање система две
једначине са две непознате од којих је
бар једна квадратна
 Познаје особине експоненцијалних
функција
 Зна шта је логаритам и познаје особине
логаритмовања
 Решава експоненцијалне и логаритамске
једначине и неједначине
 Уме да претвори меру угла из радијана у
степен и обрнуто
 Зна како се дефиниши тригонометријске
функције произвољног угла
 Зна особине тригонометријске кружнице
 Уме да сведе тригонометријску
функцију произвољног угла на први
квадрант
 Уме да одреди периодичност и знак
тригонометријске функције
 Зна особине тригонометријских
функција и уме да нацрта њихов график
 Зна и успешноо примењује адиционе
формуле, функције двоструког угла и
половине угла
 Уме да трансформише производ
тригонометријских функција у њихов
збир и разлику и обрнуто
 Уме да решава тригонометријске
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једначине и неједначине
 Зна синусну и косинусну теорему и
успешно их примењује у конкретним
примерима
 Израчунава све тражене елементе
троугла
Наставна средства
Корелација са другим предметом
 Прибор за геометрију
 Рачунар
 Пројектор






Рачунарство и информатика
Физика
Хемија
Биологија

Образовни профил

Гимназија

Предмет

Математика

Разред

IV

Годишњи фонд часова

128

Недељни фонд часова

4

Литература

М. Обрадовић, Д. Георгијевић, Математика за
IV разр. ср.школе, В. Богославов – Збирка зад.

Праћење и оцењивање
 Континуирано праћење напредовања
ученика
 Контролне вежбе
 Писмени задаци
 Усмена проверавања

- 994 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

-

Циљеви

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

3

_

- Да ученици усвоје
основне особине функције
- Да схвате појам непрекид.
гран. вредн . и асимптота

1,

број
часова у
области

32

6+2

9

12

_

ФУНКЦИЈЕ

Исходи
 Ученици знају да испитају основне
особине функција, једноставн. гран.
вред. и одреде једн. асимптота

Облик рада
- Фронтални
- Групни

Методе рада
 -Усмено излагање
 - Дијалошка метода

Време
реализације
 01.09.-26.10.09.
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Корелација са другим
предметом

Наставна средства
 Табла, уџбеник, збирка

_

Праћење и оцењивање
 Континуирано на часовима утврђивања,
вежбања и проверавање знања кроз
контролни и писмени задатак
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

2.

Тема/модул/област

ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ

Циљеви

Да ученици схвате појам
извода функција , да науче
израчунавање извода
сложене функције, да знају
да примене извод у
испитивању монотоности и
екстремних вредности фун.

Исходи

број
часова у
области

32

вежбе

12+1

утврђивање

6

Облик рада

 Ученици знају да примене правила
 - Фронтални
за одређивање извода, да одреде
 - Групни
извод сложене функције, да
применом извода испитају
монотоност и екстремне вредности.
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

обрада

10

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

3

_

Методе рада
 Усмено излагање
 Дијалошка мет.

_

Време
реализације
 27.10.09.24.12.09.

Праћење и оцењивање
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 Табла, уџбеник, збирка

_

 Континуирано на часовима утврђивања,
вежбања и проверавања знања кроз
контролни и писмени задатак.

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

 Да ученици схвате појам
неодређеног и одређеног
интеграла, да знају да
израчунавају интеграл и
примене одређени интег.
Исходи
3.

ИНТЕГРАЛИ

број
часова у
области

28

вежбе

10+1

утврђивање

6

Облик рада

 Ученици знају да израчунају
 Фронтални
неодређене и одређене интеграле,
 Групни
знају да примене одређени интеграл
у одређивању површина и
запремина.
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

обрада

8

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

3

_

Методе рада
 Усмено излагање
 Дијалошка

_

Време
реализације
 28.12.09.02.03.10..

Праћење и оцењивање

- 998 -

 Табла, уџбеник, збирка



 Континуирано на часовима утврђивања,
вежбања и проверавања кроз контролни и
писмени задатак.

- 999 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област
Циљеви

.

4.

КОМБИНАТОРИКА

Ученици треба да науче
основне елементе
комбинаторике, да науче
биномну формулу и
особине бин коефицијената

број
часова у
области

17

6+1

Исходи

утврђивање

4

Облик рада

Ученици знају да решавају конкретне
задатке из комбинаторике, знају
биномну формулу, особине биномних
коефицијената и то примењују у
решавању задатака.
Наставна средства

вежбе

 Фронтални
 Групни

Корелација са другим
предметом

обрада

10

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

_

Методе рада
 Усмено излагање
 Дијалошка метода

_

Време
реализације
 04.03.10.01.04.10.

Праћење и оцењивање
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 Табла, уџбеник, збирка







 Континуирано, на часовима утврђивања,
вежбања и проверавања знања кроз
контролни и писмени задатак.


Фонд/тип часа
практ.
Бр.

5.

Тема/модул/област

ВЕРОВАТНОЋА И
СТАТИСТИКА

Циљеви

 Ученици треба да схвате
појам вероватноће
догађаја, условне
вероватноће, случајне
променљиве и да знају да
израчунавају вероватноће.

број
часова у
области

17+1

Исходи
 Ученици знају класичну дефиницију
вероватноће и примењују је у
израчунавању, условну вероватноћу,
случајну променљиву и биномну
расподелу случајне променљиве

вежбе

3+1

утврђивање

6

Облик рада
 Фронтални
 Групни

обрада

7

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1

_

Методе рада
 Усмено излагање
 Дијалошка метода

_

Време
реализације
12.04.10.11.05.10.
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Корелација са другим
предметом

Наставна средства
 Табла, коцкице за игру,
шпил карата уџбеник,
збирка задатака



Праћење и оцењивање
 Континуирано, на часовима утврђивања,
вежбања и проверавања знања кроз
контролни и писмени задатак.

,

Енглески језик
Циљ учења енглеског језика је да ученик усвајањем функционалних знања о језичком
систему и култури и унапређивањем стратегија учења страног језика развије комуникативну
компетенцију, оспособи се за писмену и усмену комуникацију, интеркултурално разумевање и
професионални развој.

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућавају да на страном језику разуме текстове које слуша или чита у
приватном, јавном, образовном или професионалном контексту; комуницира писмено или усмено у формалним и неформалним
ситуацијама.
Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са страног на матерњи (први) језик и обрнуто.
Владање страним језиком ученику омогућава стицање знања из различитих области која примењује у свакодневном животу,
образовању и раду. Учењем страног језика ученик развија креативност, критичко мишљење, вештине комуникације, самосталност и
сарадњу, уважавање различитости култура и културу дијалога.
Основни ниво
Ученик користи страни језик у мери која му помаже да разуме садржај усмене поруке и кратке једноставне информације у вези
са личним интересовањем и познатим областима и активностима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и проналази
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жељену информацију у текстовима са темом од непосредног личног интереса. Пише о различитим аспектима из непосредног окружења
и ради сопствених потреба.
Средњи ниво
Ученик користи страни језик да разуме суштину текста или да учествује у разговору или дискусији (нпр. школа, забава, спорт);
сналази се у не/предвидивим ситуацијама када му је неопходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом излагању оствари
свој интерес. Пише о властитом искуству, описује своје утиске, планове и очекивања.
Напредни ниво
Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати дужа и сложенија излагања или дискусије о
конкретним или апстрактним темама из познатих општих или стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове и/или
образлаже различите предлоге. Чита и пише текстове о широком спектру тема у складу са општим и властитим интересовањима.
СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Рецепција (слушање и читање)
Основни ниво
Ученик разуме уобичајене изразе и схвата општи смисао свакодневне комуникације изговорене споро и разговетно. Користећи
основно лингвистичко знање, чита краће текстове написане стандардним језиком, разноврсног садржаја из свакодневног живота и/или
блиских области или струке, у којима преовлађују фреквентне речи и изрази.
Средњи ниво
Ученик разуме основне елементе разговетног говора у свакодневним ситуацијама и једноставна излагања и презентације из
блиских области изговорене стандардним језиком и релативно споро. У тексту, из домена личног интересовања и делатности, у коме
преовлађују сложене језичке структуре, ученик разуме општи смисао и допунске информације, користећи различите технике/врсте
читања.
Напредни ниво
Ученик разуме суштину и детаље опширнијих излагања или разговора у којима се користи стандардни језик, мења ритам, стил и
тон разговора, а у вези са садржајима из ширег интересовања ученика. Ученик разуме дуже текстове различитог садржаја (нпр.
адаптирана или оригинална прозна књижевна дела, актуелни новински чланци и извештаји); брзину и технику читања подешава према
тексту који чита.
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СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Продукција (говор и писање)
Основни ниво
Ученик у свакодневним ситуацијама пише или даје усмена упутства, писмено или усмено размењује информације о
уобичајеним општим и блиским темама.Користећи једноставне изразе, фразе и језичке структуре, пише кратке забелешке, поруке и
писма, и/или према моделу пише једноставне текстове нпр. описе особа и догађаја из познатих области.
Средњи ниво
Ученик без припреме започиње и води разговор, износи усмено или писмено мишљење о темама из домена личног
интересовања, образовања, културе и сл.Користећи разноврсне језичке структуре, шири фонд речи и израза, ученик усмено или
писмено извештава, излаже и/или према упутству пише компактни текст поштујући правописну норму и основна правила организације
текста.
Напредни ниво
Ученик са сигурношћу, течно и спонтано, учествује у усменој или писменој комуникацији, говори, извештава, преводи и/или
самостално пише текстове о темама и садржајима из ширег круга интересовања; користећи информације и аргументе из различитих
извора, износи ставове и преноси мишљење, размењује, проверава и потврђује информације. Ученик према потреби води формалну или
неформалну преписку, доследно примењујући правописну норму, језичка правила и правила организације текста.

Разред
Годишњи фонд часова

Први
74 часа

ОБЛАСТ / ТЕМА

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА

ИСХОДИ
По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да:
 адекватно реагује на усмене поруке у вези са активностима у образовном контексту;
 разуме основну поруку краћих излагања о познатим темама у којима се користи стандардни
језик и разговетан изговор;
 разуме информације о релативно познатим и блиским садржајима и једноставна упутства у
приватном, јавном и образовном контексту;
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РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ
ТЕКСТА

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ

 разуме општи смисао информативних радијских и телевизијских емисија о блиским темама, у
којима се користи стандардни говор и разговетан изговор;
 разуме основне елементе радње у серијама и филмовима у којима се обрађују релативно
блиске теме, ослањајући се и на визуелне елементе;
 разуме суштину исказа (са)говорника који разговарају о блиским темама, уз евентуална
понављања и појашњавања;
 изводи закључке после слушања непознатог текста у вези са врстом текста, бројем
саговорника, њиховим међусобним односима и намерама, као и у вези са општим садржајем;
 ослањајући се на општа знања, искуства и контекст поруке, увиђа значење њених непознатих
елемената; памти и контекстуализује битне елементе поруке.
 разликује најучесталије врсте текстова, познајући њихове основне карактеристике, сврху и
улогу;
 разуме краће текстове о конкретним темама из свакодневног живота, као и језички
прилагођене и адаптиране текстове утемељене на чињеницама, везане за домене општих
интересовања;
 разумеосећања, жеље, потребе исказане у краћим текстовима;
 разуме једноставна упутства и саветодавне текстове, обавештења и упозорења на јавним
местима;
 разуме краће литерарне форме у којима доминира конкретна, фреквентна и позната лексика
(конкретна поезија, кратке приче, анегдоте, скечеви, стрипови);
 проналази, издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми основну поруку и
суштинске информације;
 идентификује и разуме релевантне информације у писаним прототипским документима
(писмима, проспектима) и другим нефикционалним текстовима (новинским вестима,
репортажама и огласима);
 препознаје основну аргументацију у једноставнијим текстовима (нпр. новинским колумнама
или писмима читалаца, као и другим врстама коментара);
 наслућује значење непознатих речи на основу контекста.
 учествује у краћим дијалозима, размењује информације и мишљење са саговорником о
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блиским темама и интересовањима;
 користи циљни језик као језик комуникације у образовном контексту, прилагођавајући свој
говор комуникативној ситуацији, у временском трајању од два до три минута;
 описује себе и своје окружење, догађаје у садашњости, прошлости и будућности у свом
окружењу и изван њега;
 изражава своје утиске и осећања и образлаже мишљење и ставове у вези са блиским темама;
 описује догађаје и саопштава садржај неке књиге или филма, износећи своје утиске и
мишљења;
 излаже унапред припремљену краћу презентацију на одређену тему (из домена личног
интересовања);
 указује на значај одређених исказа и делова исказа пригодном гестикулацијом и мимиком
или наглашавањем и интонацијом.

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ

СОЦИОКУЛТУРНА
КОМПЕТЕНЦИЈА

 пише на разложан и једноставан начин о блиским темама из свог окружења и подручја
интересовања;
 описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности (обима 100 –120 речи);
 описује утиске, мишљења и осећања (обима 80–100 речи);
 пише белешке, поруке и лична писма да би тражио или пренео релевантне информације;
 резимира прочитани/преслушани текст о блиским темама и износи сопствено мишљење о
њему;
 попуњава формуларе, упитнике и различите обрасце у личном и образовном домену;
 пише краћа формална писма (писма читалаца, пријаве за праксе, стипендије или омладинске
послове);
 пише електронске поруке, СМС поруке, учествује у дискусијама на блогу.
 препознаје и разуме, у оквиру свог интересовања, знања и искуства, правила понашања,
свакодневне навике, сличности и разлике у култури своје земље и земаља чији језик учи;
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 препознаје и разуме најчешће присутне културне моделе свакодневног живота земље и
земаља чији језик учи;
 препознаје и адекватно користи најфреквентније стилове и регистре у вези са елементима
страног језика који учи, али и из осталих области школских знања и животних искустава;
 препознаје различите стилове комуникације и најфреквентнија пратећа паравербална и
невербална средстава (степен формалности, љубазности, као и паравербална средства: гест,
мимика, просторни односи међу говорницима, итд.);
 користи знање страног језика у различитим видовима реалне комуникације (електронске
поруке, СМС поруке, дискусије на блогу или форуму, друштвене мреже);
 користи савремене видове комуникације у откривању културе земаља чији језик учи.
 преноси суштину поруке са матерњег на страни језик/са страног на матерњи, додајући, по
потреби, објашњења и обавештења, писмено и усмено;
 резимира садржај краћег текста, аудио или визуелног записа и краће интеракције;
МЕДИЈАЦИЈА
 преноси садржај писаног или усменог текста, прилагођавајући га саговорнику;
 користи одговарајуће компензационе стратегије ради превазилажења тешкоћа које се јављају,
на пример: преводи или преноси садржај уз употребу описа, парафраза и сл.;
 преводи на матерњи језик садржај краћег текста о познатим темама.
Кључни појмови садржаја: читање, слушање, писање, говор, знање о језику, медијација, интеркултурност
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Именице
Бројивеинебројивеименице.
Множинаименица (правилнаинеправилна).
Саксонскигенитив
Члан
Употребаодређеногинеодређеногчлана.
Изостављањечлана.
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Заменице
Личне, показне, присвојне, релативне, одричнеиузајамноповратне.
Детерминатори
Присвојни, показни, неодређени, квантификатори.
Придевииприлози
Грађењеиупотребапридеваиприлога.
Местопридеваиприлогау
реченици.
Предлози
Најчешћипредлозизаоријентацијуупросторуивремену.
Предлози после придева (нпр.good at, interested in) и после глагола (нпр.work for, speak to).
Бројеви
Прости, редни и децимални бројеви; разломци; основне рачунске операције.
Везници
Повезивање елемената исте важности: for, and, nor, but, or, yet, so.
Глаголи
Глаголска времена (активне и пасивне конструкције)
Употреба садашњих времена (Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Present Perfect Tense).
Употреба прошлих времена (Past Simple Tense, Past Continuous Tense, Past Perfect Tense).
Начини изражавањa будућности (Future Simple Tense, be going to,Present Continuous Tense, Present Simple Tense).
Глаголи и фразе праћени инфинитивом или -ing обликом.
Модални глаголи (can, can’t, could, should, must, have to,needn’t, mustn’t, may).
Фразални глаголи са across, back, down...( нпр.come across, come back, cut down).
Творба речи
Сложенице.
Најчешћи суфикси и префикси.
Реченица
Ред речи у реченици.
Потврдне, упитне и одричне реченице.
Погодбене реченице (реалне, потенцијалне).
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Неуправни говор (без слагања времена).

Образовни профил

Гимназија, општи смер

Предмет

Енглески језик

Разред

Други

Годишњи фонд часова

70

Недељни фонд часова

2

Литература

Headway Pre-Intermediate

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

1

Тема/модул/област

 Fame

Циљеви

 Усвојити употребу и
грађење времена Present
perfect
 Увежбати разлику међу

број
часова у
области

11

вежбе

3

утврђивање

3

обрада

4

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1
контролн
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временима Present perfect,
Past simple и повезати
њихову употребу са
следећим временима:
Present simple, Present
continuous, Past continuous
 Оспособити ученике да
самосталним читањем
текста пронађу одговоре
на питања
 Вежбати давање кратких
одговора у свакодневном
говору

Исходи

и задатак

Облик рада

 Ученици граде и употребљавају
 Фронтални,
Present perfect
индивидуални,
рад у паровима
 Ученици граде и употребљавају
следећа времена: Present perfect, Past
simple, Present simple, Present
continuous
 Ученици самосталним читањем
текста проналазе одговоре на питања
 Ученици користе кратке одговоре на
конкретним примерима из
свакодневног говора
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

Методе рада
 Вербална и рад на тексту

Време
реализације
 Септембар

Праћење и оцењивање
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 Текстуална и аудитивна

 Српски језик

 Усмено испитивање , контролни задтак,
радна свеска

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

2

Тема/модул/област

 Do’s and don’ts

Циљеви

 Усвојити и увежбати
употребу модалних
глагола (have to, should,
must) за изражавање
обавезе и давање савета
 Применити употребу
модалних глагола за
обавезу и савете на тексту
 Усвојити нове речи и
конструкције везане за
одлазак код лекара
Исходи

број
часова у
области

8

вежбе

3

утврђивање

2

Облик рада

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

3

Методе рада

Време
реализације
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 Ученици користе модалне глаголе за  Фронтални,инд  Вербална,рад на тексту
 Октобар
изражавање обавезе и давање савета
ивидуални,рад у
како на тексту тако и на примерима
паровима
из свакодневног живота
 Ученици воде практичне разговоре
на тему У ЛЕКАРСКОЈ
ОРДИНАЦИЈИ
Корелација са другим
Наставна средства
Праћење и оцењивање
предметом
 Текстуална,аудитивна

 Српски језик,Грађанско
васпитање

 Усмено испитивање, радна свеска

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

3

Тема/модул/област

 Going places

Циљеви

 Усвојити обрасце за
грађење временских
реченица и условних
реченица првог типа
 Применити временске
реченице и условне

број
часова у
области

15

вежбе

7

утврђивање

4

обрада

3

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1
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реченице првог типа на
конкретним примерима из
свакодневног говора
Увежбати читање и
конверзацију на тексту
Вежбати конверзацију на
тему путовања
Усвојити и увежбати
конструкције за правце
кретања
Утврдити значења речи из
прочитаних текстова
Исходи

Облик рада

 Ученици граде и примењују
 Фронтални,
временске реченице и условне
индивидуални,
реченице првог типа
рад у паровима
 Ученици успешно читају задати
текст и воде конверзацију везану за
задати текст
 Ученици кроз игровне активности
воде конверзацију на тему путовања
 Ученици на конкретним примерима
примењују конструкције за правце
кретања
 Ученици знају значења речи из
прочитаних текстова
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

Методе рада

Време
реализације

 Вербална, рад на тексту,
игровне активности

 Новембар,деце
мбар

Праћење и оцењивање
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 Текстуална, аудитивна,
визуелна

 Српски језик, општа
култура

 Усмено испитивање, писмени задатак, радна
свеска

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

4

Тема/модул/област

Циљеви

 Things that changed the world  Научити правила за
грађење пасива
 Увежбати пребацивање
реченица из актива у
пасив
 Увежбати превођење
пасивних реченица на
задатом тексту
 Вежбање давања одговора
методом слушања текста
 Усвојити конструкције и
изразе потребне за вођење
телефонског разговора
Исходи

број
часова у
области

11

вежбе

3

утврђивање

4

Облик рада

обрада

3

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1
контролн
и задатак

Методе рада

Време
реализације

- 1014 -

 Ученици знају правила за грађење
 Фронтални,
пасива и пребацују реченице из
индивидуални,
актива у пасив
рад у паровима
 Ученици препознају пасивне
реченице и успешно их преводе
 Ученици могу пронаћи одговоре на
задата питања помоћу слушања
текста
 Ученици успешно воде основни
телефонски разговор
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Вербална, рад на тексту,
игровне активности

 Текстуална, визуелна,
аудитивна

 Усмено испитивање, контролни задатак,
радна свеска

 Српски језик, Историја

 Јануар,
фебруар

Праћење и оцењивање

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку
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5

 What if…?

 Усвојити правило
грађења условних
реченица другог типа
 Разликовати условне
реченице првог и другог
типа
 Применити условне
реченице првог и другог
типа на конкретним
примерима
 Проналажење
информација читањем
текста

14

Исходи

4

4

5

Облик рада

1

Методе рада

Време
реализације

 Ученици правилно граде и
 Фронтални,
употребљавају условне реченице
индивидуални,
првог и другог типа
рад у паровима
 Ученици самостално проналазе
информације читањем текста
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Вербална, рад на тексту

 Март, април

 Текстуална, аудитивна

 Српски језик, географија

 Усмено испитивање, писмени задатак, радна
свеска







Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

6

Тема/модул/област

 Trying your best

Циљеви

 Усвојити грађење и
употребу времена Present
perfect continuous
 Правити разлику између
Present perfect continuous,
. Present perfect simple,
Past simple
 Усвојити нове речи из
задатог текста и увежбати
читање и превод датог
текста
 Вежбати слушање
енглеског путем слушања
песме
Исходи

број
часова у
области

11

вежбе

3

утврђивање

5

Облик рада

 Ученици граде и употребљавају
 Фронтални,
следећа времена: Present perfect
индивидуални,
continuous, Present perfect simple, Past
рад у паровима
simple
 Ученици усвојили нове речи из
задатог текста и успешно га читају и

обрада

2

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1
контролн
и задатак

Методе рада
 Вербална, рад на тексту

Време
реализације
 Мај, јун
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преводе
 Ученици разумеју песму коју
слушају и певају је
Корелација са другим
предметом

Наставна средства

Праћење и оцењивање

 Текстуална, визуелна,
аудитивна

 Српски језик, географија,
музичко

 Усмено испитивање, контролни задатак,
радна свеска
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Образовни профил

Гимназија, општи смер

Предмет

Енглески језик

Разред

Четврти

Годишњи фонд часова

96

Недељни фонд часова

3

Литература

Headway Upper- Intermediate

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку
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1
2

 No place like home
 Been there done that

 Обрадити систем времена
кроз следеће аспекте:
simple, continuous, perfect,
active, passive и
применити га на
конкретним примерима
 Вежбати проналажање
одговора самосталним
читањем текста
 Усвојити правила писања
сложених именица
 Обновити и применити
употребу Present perfect
simple, Present perfect
continuous ( active,
passive) и применити на
конкретним примерима
 Вежбати превод текста уз
помоћ речника


9

2

4

3

10

3

3

3

1

Исходи

Облик рада

Методе рада

 Ученици препознају и примењују
времена кроз следеће аспекте:
simple, continuous, perfect, active,
passive
 Ученици самостално проналазе
одговоре у задатом тексту
 Ученици исправно пишу сложене
именице
 Ученици на конкретним примерима

 Фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни

 Вербална, рад на тексту,
игровне активности

Време
реализације
 Септембар,
октобар
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примењеују Present perfect simple,
Present perfect continuous ( active,
passive)
 Ученици уз помоћ речника
самостално преводе непознати текст
Корелација са другим
Наставна средства
предметом
 Текстуална, визуелна,
аудитивна

 Српски језик, географија

Праћење и оцењивање
 Усмено испитивање, писмени задатак, радна
свеска

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

3

Тема/модул/област

 What a story

Циљеви

број
часова у
области

 Усвојити употребу
Narrative tenses ( active,
passive ) и применити их
на конкретним примерима 6
 Усвојити вокабулар из
области књижевности и
филма и применити га на
тексту и конверзацији

вежбе

3

утврђивање

2

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1
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 Вежбати превод
непознатог текста уз
помоћ речника
Исходи

Облик рада

Методе рада

Време
реализације

 Ученици примењују Narrative tenses
 Фронтални,
(active, passive ) на конкретним
индивидуални,
примерима
рад у паровима,
групни
 Ученици новостечени вокабулар
примењују на тексту и конверзацији
 Ученици уз помоћ речника
самостално преводе непознати текст
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Вербална, рад на тексту

 Текстуална, визуелна

 Усмено испитивање, радна свеска

 Српски језик и књижевност

 октобар

Праћење и оцењивање

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку
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4

 Nothing but the truth

 Усвојити и применити
помоћне глаголе у
грађењу питања и
одричних реченица
 Вежбати проналажење
информација
самосталним читањем
текста
Исходи

11

4

3

Облик рада

3

1

Методе рада

Време
реализације

 Ученици примењују помоћне
 Фронтални,
глаголе у грађењу питања и
индивидуални,
одричних реченица
рад у паровима,
групни
 Ученици проналазе информације
самосталним читањем текста
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Вербална, рад на тексту

 Текстуална, визуелна,
аудитивна

 Усмено испитивање, писмени задатак, радна
свеска

 Српски језик

 Новембар

Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

5

Тема/модул/област

 An eye to the future

Циљеви

 Усвојити времена за
изражавање будућности и
применити их на
конкретним примерима
 Вежбати читање и писање
задатог текста
 Усвојити основне
колокације са глаголима:
take, put
Исходи

број
часова у
области

7

вежбе

2

утврђивање

3

Облик рада

 Ученици на конкретним примерима
 Фронтални,
користе времена за изражавање
индавидуални,
будућности
рад у паровима
 Ученици читају и пишу задати текст
 Ученици користе основне
колокације са глаголима: take, put
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Методе рада
 Вербална, рад на тексту

Време
реализације
 Новембар

Праћење и оцењивање
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 Текстуална, визуелна,
аудитивна

 Српски језик

 Усмено испитивање, диктат, радна свеска

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

6

Тема/модул/област

 Making it big

Циљеви

број
часова у
области

 Усвојити изразе за
количину и применити их
на конкретним примерима 9
 Вежбати правод
непознатог текста уз
помоћ речника

вежбе

6

утврђивање

1

Исходи

Облик рада

 Ученици на конкретним примерима
користе изразе за количину
 Ученици уз помоћ речника
самостално преводе задати текст

 Фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Методе рада
 Вербална, рад на тексту

Време
реализације
 Децембар

- 1025 -

Наставна средства
 Текстуална, визуелна,
аудитивна

Корелација са другим
предметом
 Српски језик

Праћење и оцењивање
 Усмено испитивање, радна свеска

- 1026 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

7

Тема/модул/област

 Getting on togethe

Циљеви

 Усвојити значење и
употребу модалних
глагола у садашњем
времену
 Вежбати проналажење
одговора самосталним
читањем текста
 Усвојити основне
колокације са глаголом
get

број
часова у
области

7

вежбе

3

утврђивање

2

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Исходи

Облик рада

Методе рада

 Ученици на конкретним примерима
користе модалне глаголе у
садашњем времену
 Ученици самостално проналазе
одговоре у задатом тексту
 Ученици примењују основне
колокације са глаголом get

 Фронтални,
индивидуални,
рад у паровима

 Вербална, рад на тексту,
игровне активности

Време
реализације
 Јануар
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Корелација са другим
предметом

Наставна средства

Праћење и оцењивање

 Текстуална, визуелна,
аудитивна

 Српски језик

 Усмено испитивање, радна свеска







Фонд/тип часа
практ.
Бр.

8

Тема/модул/област

 Going to extremes

Циљеви

 Усвојити правила за
грађење Relative clauses и
применити их на
конкретним примерима
 Усвојити и применити
основне облике
партиципа
 Вежбати проналажење
информација
самосталним читањем
текста

број
часова у
области

11

вежбе

5

утврђивање

2

обрада

3

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1

- 1028 -

Исходи

Облик рада

Методе рада

Време
реализације

 Ученици самостално граде Relative
 Фронтални,
Clauses
индивидуални,
рад у паровима
 Ученици примењују основне облике
партиципа
 Ученици самостално проналазе
информације у задатом тексту
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Вербална, рад на тексту,
игровне активности

 Текстуална, аудитивна,
визуелна

 Усмено испитивање, писмени задатак, радна
свеска

 Српски језик

 Фебруар

Праћење и оцењивање

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

9

Тема/модул/област

 Forever friends

Циљеви

 Усвојити времена којима
се изражава навика ~ у
садашњости и прошлости
 Вежбати слушање и

број
часова у
области

7

вежбе

5

утврђивање

1

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1
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конверзацију на тему
школе
 Вежбати превод
непознатог текста уз
помоћ речника
Исходи

Облик рада

Методе рада

Време
реализације

 Ученици користе времена за
 Фронтални,
изражавање навика у садашњости и
индивидуални,
прошлости
рад у паровима,
групни
 Ученици разумеју текст који
слушају и воде разговор о тексту
 Ученици самостално преводе текст
уз помоћ речника
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Вербална, Рад на тексту

 Текстуална, визуелна,
аудитивна

 Усмено испитивање, радна свеска

 Српски језик

 Март

Праћење и оцењивање

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.

практ.
наст.
у

- 1030 -

блоку
10

 Risking life and limb

 Усвојити значење и
употребу модалних
глагола у прошлом
времену
 Вежбати конверзацију на
задатом тексту

7

Исходи

3

1

1
контролн
и задатак

2

Облик рада

Методе рада

Време
реализације

 Ученици на конкретним примерима
 Фронтални,
користе модалне глаголе у прошлом
индивидуални,
времену
рад у паровима
 Ученици разговарају о тексту
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Вербална, рад на тексту

 Текстуална, визуелна,
аудитивна

 Усмено испитивање, контролни задатак,
радна свеска

 Историја, српски језик

 Април

Праћење и оцењивање

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку
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11

 In your dreams

 Усвојити правила за
изражавање хипотетичких
жеља у садашњости и
прошлости
 Обновити сва три типа
условних реченица
 Вежбати превод
непознатог текста уз
помоћ речника
Исходи

12

5

4

Облик рада

2

1

Методе рада

Време
реализације

 Ученици примењују правила за
 Фронтални,
израњавање хипотетичких жеља у
индивидуални,
садашњости и прошлости
рад у паровима,
групни
 Ученици на конкретним примерима
граде сва три типа условних
реченица
 Ученици преводе текст уз помоћ
речника
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Вербална, рад на тексту,
игровне активности

 Текстуална, визуелна,
аудитивна

 Усмено испитивање, писмени задатак, радна
свеска

 Српски језик

 Мај

Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

3

Тема/модул/област

 Going places

Циљеви

 Усвојити обрасце за
грађење временских
реченица и условних
реченица првог типа
 Применити временске
реченице и условне
реченице првог типа на
конкретним примерима из
свакодневног говора
 Увежбати читање и
конверзацију на тексту
 Вежбати конверзацију на

број
часова у
области

15

вежбе

7

утврђивање

4

обрада

3

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1
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тему путовања
 Усвојити и увежбати
конструкције за правце
кретања
 Утврдити значења речи из
прочитаних текстова
Методе рада

Време
реализације

 Ученици граде и примењују
 Фронтални,
временске реченице и условне
индивидуални,
реченице првог типа
рад у паровима
 Ученици успешно читају задати
текст и воде конверзацију везану за
задати текст
 Ученици кроз игровне активности
воде конверзацију на тему путовања
 Ученици на конкретним примерима
примењују конструкције за правце
кретања
 Ученици знају значења речи из
прочитаних текстова
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Вербална, рад на тексту,
игровне активности

 Новембар,деце
мбар

 Текстуална, аудитивна,
визуелна

 Усмено испитивање, писмени задатак, радна
свеска

Исходи

Облик рада

 Српски језик, општа
култура

Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

4

Тема/модул/област

Циљеви

 Things that changed the world  Научити правила за
грађење пасива
 Увежбати пребацивање
реченица из актива у
пасив
 Увежбати превођење
пасивних реченица на
задатом тексту
 Вежбање давања одговора
методом слушања текста
 Усвојити конструкције и
изразе потребне за вођење
телефонског разговора

број
часова у
области

11

Исходи
 Ученици знају правила за грађење
пасива и пребацују реченице из
актива у пасив
 Ученици препознају пасивне
реченице и успешно их преводе
 Ученици могу пронаћи одговоре на
задата питања помоћу слушања

вежбе

3

утврђивање

4

обрада

3

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1
контролн
и задатак

Облик рада

Методе рада

 Фронтални,
индивидуални,
рад у паровима

 Вербална, рад на тексту,
игровне активности

Време
реализације
 Јануар,
фебруар
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текста
 Ученици успешно воде основни
телефонски разговор
Корелација са другим
Наставна средства
предметом
 Текстуална, визуелна,
аудитивна

 Српски језик, Историја

Праћење и оцењивање
 Усмено испитивање, контролни задатак,
радна свеска

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

5

Тема/модул/област

 What if…?

Циљеви

 Усвојити правило
грађења условних
реченица другог типа
 Разликовати условне
реченице првог и другог
типа
 Применити условне
реченице првог и другог

број
часова у
области

14

вежбе

4

утврђивање

4

обрада

5

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1
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типа на конкретним
примерима
 Проналажење
информација читањем
текста
Исходи

Облик рада

Методе рада

Време
реализације

 Ученици правилно граде и
 Фронтални,
употребљавају условне реченице
индивидуални,
првог и другог типа
рад у паровима
 Ученици самостално проналазе
информације читањем текста
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Вербална, рад на тексту

 Текстуална, аудитивна

 Усмено испитивање, писмени задатак, радна
свеска

 Српски језик, географија

 Март, април

Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

6

Тема/модул/област

 Trying your best

Циљеви

 Усвојити грађење и
употребу времена Present
perfect continuous
 Правити разлику између
Present perfect continuous,
. Present perfect simple,
Past simple
 Усвојити нове речи из
задатог текста и увежбати
читање и превод датог
текста
 Вежбати слушање
енглеског путем слушања
песме
Исходи

број
часова у
области

11

вежбе

3

утврђивање

5

Облик рада

 Ученици граде и употребљавају
 Фронтални,
следећа времена: Present perfect
индивидуални,
continuous, Present perfect simple, Past
рад у паровима
simple

обрада

2

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1
контролн
и задатак

Методе рада
 Вербална, рад на тексту

Време
реализације
 Мај, јун
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 Ученици усвојили нове речи из
задатог текста и успешно га читају и
преводе
 Ученици разумеју песму коју
слушају и певају је
Корелација са другим
Наставна средства
предметом
 Текстуална, визуелна,
аудитивна

 Српски језик, географија,
музичко

Праћење и оцењивање
 Усмено испитивање, контролни задатак,
радна свеска
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Предмет

Енглески језик

Разред

Четврти

Годишњи фонд часова

96

Недељни фонд часова

3

Литература

Headway Upper- Intermediate

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

1
2

Тема/модул/област

 No place like home
 Been there done that

Циљеви

 Обрадити систем времена
кроз следеће аспекте:
simple, continuous, perfect,
active, passive и
применити га на
конкретним примерима

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

9

2

4

3

10

3

3

3

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1
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 Вежбати проналажање
одговора самосталним
читањем текста
 Усвојити правила писања
сложених именица
 Обновити и применити
употребу Present perfect
simple, Present perfect
continuous ( active,
passive) и применити на
конкретним примерима
 Вежбати превод текста уз
помоћ речника

Исходи

Облик рада

Методе рада

 Ученици препознају и примењују
времена кроз следеће аспекте:
simple, continuous, perfect, active,
passive
 Ученици самостално проналазе
одговоре у задатом тексту
 Ученици исправно пишу сложене
именице
 Ученици на конкретним примерима
примењеују Present perfect simple,
Present perfect continuous ( active,
passive)
 Ученици уз помоћ речника
самостално преводе непознати текст

 Фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни

 Вербална, рад на тексту,
игровне активности

Време
реализације
 Септембар,
октобар
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Наставна средства
 Текстуална, визуелна,
аудитивна

Корелација са другим
предметом
 Српски језик, географија

Праћење и оцењивање
 Усмено испитивање, писмени задатак, радна
свеска

- 1042 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

3

Тема/модул/област

 What a story

Циљеви

број
часова у
области

 Усвојити употребу
Narrative tenses ( active,
passive ) и применити их
на конкретним примерима
 Усвојити вокабулар из
6
области књижевности и
филма и применити га на
тексту и конверзацији
 Вежбати превод
непознатог текста уз
помоћ речника

вежбе

3

утврђивање

2

Исходи

Облик рада

 Ученици примењују Narrative tenses
(active, passive ) на конкретним
примерима
 Ученици новостечени вокабулар
примењују на тексту и конверзацији
 Ученици уз помоћ речника
самостално преводе непознати текст

 Фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1

Методе рада
 Вербална, рад на тексту

Време
реализације
 октобар
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Корелација са другим
предметом

Наставна средства
 Текстуална, визуелна

 Српски језик и књижевност

Праћење и оцењивање
 Усмено испитивање, радна свеска

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

4

Тема/модул/област

 Nothing but the truth

Циљеви

 Усвојити и применити
помоћне глаголе у
грађењу питања и
одричних реченица
 Вежбати проналажење
информација
самосталним читањем
текста

број
часова у
области

11

Исходи
 Ученици примењују помоћне
глаголе у грађењу питања и
одричних реченица
 Ученици проналазе информације

вежбе

4

утврђивање

3

Облик рада
 Фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни

обрада

3

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1

Методе рада
 Вербална, рад на тексту

Време
реализације
 Новембар

- 1044 -

самосталним читањем текста

Корелација са другим
предметом

Наставна средства
 Текстуална, визуелна,
аудитивна

 Српски језик

Праћење и оцењивање
 Усмено испитивање, писмени задатак, радна
свеска

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

5

Тема/модул/област

 An eye to the future

Циљеви

 Усвојити времена за
изражавање будућности и
применити их на
конкретним примерима
 Вежбати читање и писање
задатог текста
 Усвојити основне
колокације са глаголима:
take, put
Исходи

број
часова у
области

7

вежбе

2

утврђивање

3

Облик рада

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Методе рада

Време
реализације
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 Ученици на конкретним примерима
 Фронтални,
користе времена за изражавање
индавидуални,
будућности
рад у паровима
 Ученици читају и пишу задати текст
 Ученици користе основне
колокације са глаголима: take, put
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Вербална, рад на тексту

 Текстуална, визуелна,
аудитивна

 Усмено испитивање, диктат, радна свеска

 Српски језик

 Новембар

Праћење и оцењивање

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

6

Тема/модул/област

 Making it big

Циљеви

број
часова у
области

 Усвојити изразе за
количину и применити их
9
на конкретним примерима
 Вежбати правод
непознатог текста уз

вежбе

6

утврђивање

1

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2
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помоћ речника

Исходи

Облик рада

Методе рада

Време
реализације

 Ученици на конкретним примерима
 Фронтални,
користе изразе за количину
индивидуални,
рад у паровима,
 Ученици уз помоћ речника
групни
самостално преводе задати текст
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Вербална, рад на тексту

 Текстуална, визуелна,
аудитивна

 Усмено испитивање, радна свеска

 Српски језик

 Децембар

Праћење и оцењивање

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

7

Тема/модул/област

 Getting on together

Циљеви

 Усвојити значење и
употребу модалних
глагола у садашњем

број
часова у
области

7

вежбе

3

утврђивање

2

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2
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времену
 Вежбати проналажење
одговора самосталним
читањем текста
 Усвојити основне
колокације са глаголом
get
Исходи

Облик рада

Методе рада

Време
реализације

 Ученици на конкретним примерима
 Фронтални,
користе модалне глаголе у
индивидуални,
садашњем времену
рад у паровима
 Ученици самостално проналазе
одговоре у задатом тексту
 Ученици примењују основне
колокације са глаголом get
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Вербална, рад на тексту,
игровне активности

 Текстуална, визуелна,
аудитивна

 Усмено испитивање, радна свеска

 Српски језик

 Јануар

Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

8

Тема/модул/област

 Going to extremes

Циљеви

 Усвојити правила за
грађење Relative clauses и
применити их на
конкретним примерима
 Усвојити и применити
основне облике
партиципа
 Вежбати проналажење
информација
самосталним читањем
текста

број
часова у
области

11

вежбе

5

утврђивање

2

обрада

3

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1

Исходи

Облик рада

Методе рада

 Ученици самостално граде Relative
Clauses
 Ученици примењују основне облике
партиципа
 Ученици самостално проналазе
информације у задатом тексту

 Фронтални,
индивидуални,
рад у паровима

 Вербална, рад на тексту,
игровне активности

Време
реализације
 Фебруар
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Корелација са другим
предметом

Наставна средства
 Текстуална, аудитивна,
визуелна

 Српски језик

Праћење и оцењивање
 Усмено испитивање, писмени задатак, радна
свеска

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

9

Тема/модул/област

 Forever friends

Циљеви

 Усвојити времена којима
се изражава навика ~ у
садашњости и прошлости
 Вежбати слушање и
конверзацију на тему
школе
 Вежбати превод
непознатог текста уз
помоћ речника
Исходи

број
часова у
области

7

вежбе

5

утврђивање

1

Облик рада

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1

Методе рада

Време
реализације
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 Ученици користе времена за
 Фронтални,
изражавање навика у садашњости и
индивидуални,
прошлости
рад у паровима,
групни
 Ученици разумеју текст који
слушају и воде разговор о тексту
 Ученици самостално преводе текст
уз помоћ речника
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Вербална, Рад на тексту

 Текстуална, визуелна,
аудитивна

 Усмено испитивање, радна свеска

 Српски језик

 Март

Праћење и оцењивање

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

10

Тема/модул/област

 Risking life and limb

Циљеви

 Усвојити значење и
употребу модалних
глагола у прошлом
времену
 Вежбати конверзацију на
задатом тексту

број
часова у
области

7

вежбе

3

утврђивање

1

обрада

2

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1
контролн
и задатак
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Исходи

Облик рада

Методе рада

Време
реализације

 Ученици на конкретним примерима
 Фронтални,
користе модалне глаголе у прошлом
индивидуални,
времену
рад у паровима
 Ученици разговарају о тексту
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Вербална, рад на тексту

 Текстуална, визуелна,
аудитивна

 Усмено испитивање, контролни задатак,
радна свеска

 Историја, српски језик

 Април

Праћење и оцењивање

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

11

Тема/модул/област

 In your dreams

Циљеви

 Усвојити правила за
изражавање хипотетичких
жеља у садашњости и
прошлости
 Обновити сва три типа
условних реченица

број
часова у
области

12

вежбе

5

утврђивање

4

обрада

2

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1
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 Вежбати превод
непознатог текста уз
помоћ речника
Исходи

Облик рада

Методе рада

Време
реализације

 Ученици примењују правила за
 Фронтални,
израњавање хипотетичких жеља у
индивидуални,
садашњости и прошлости
рад у паровима,
групни
 Ученици на конкретним примерима
граде сва три типа условних
реченица
 Ученици преводе текст уз помоћ
речника
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Вербална, рад на тексту,
игровне активности

 Текстуална, визуелна,
аудитивна

 Усмено испитивање, писмени задатак, радна
свеска

Образовни профил

гимназија

Предмет

Француски језик

 Српски језик

 Мај

Праћење и оцењивање
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Разред

први

Годишњи фонд часова

74

Недељни фонд часова

2

Литература

Belleville 2, уџбеник и радна свеска

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

1.

Тема/модул/област

 UN COUISIN INCONU
 ( представљање)

Циљеви

 Представити себе и друге
 Ученик треба да кроз
лексику о карактерним
особинама научи да опише
себе и друге
 Обновити и вежбати
граматичке структуре
потребне за
описивање,изражавање

број
часова у
области

9

вежбе

3

утврђивање

2

обрада

4

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

-

-

- 1054 -






прошлих догађаја
употребом граматичких
структура имперфекта и
перфекта
Увежбавати употребу
односних заменица
Ученици кроз текст о Тулузу
упознају француске градове
Ученик треба да опише
неки историјски споменик у
свом месту
Упознавање са биографијом
познатих Француза

Исходи
 Ученци знају да се представе и поздраве
некога,поставе питање на три начина
 У стању су да изразе став и мишљење
о неком свом избору,своје психичко
стање и морални суд
 Да изразе свој однос према себи и
другима
 Да испричају догађај из прошлости
 Да представе нечију биографију
 Ученик може да самостално уради
излагање о историјским споменицима
у свом месту

Облик рада
 Фронтални,
индивидуални
, у пару,
групни

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
 септембар,
,2018.
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 Ученик уме да уз граматичка правила
и лексику самостално састави есеј на
тему биографије и описа споменика

Наставна средства
 уџбеник

Корелација са другим
предметом
 српски језик, страни
језици,психологија,истор
ија,географија

Праћење и оцењивање
 говорне вежбе, усмене и писмене вежбе

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

2.

Тема/модул/област

 LE BAC D’ ABORD
 ( град, окружење)

Циљеви

 Ученик се упознаје са
свакодневним животом
и проблемима младих,
матура, планови,
породично окружење
 Упознавање са
лексиком везаном за
град, делови и

број
часова у
области

8

вежбе

2

утврђивање

2

обрада

4

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

-

-
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установе
 Треба да се упознају
са подацима везаним
за брак, венчање, као и
са неким основним
вредностима и нормама
живота у друштву,
поштовање правила
понашања у згради
 Ученик треба да
овлада граматичким
правилима за плусквам
перфекат и слагање
партиципа прошлог
Исходи

Облик рада

 Могу да упоређују породични
живот и окружење у Француској и
код нас
 Знају да изразе давно прошле
радње и да одреде време према
следу радњи
 Умеју да упореде обичаје везане
за свадбу код нас са онима у
француској...аналогије и
различитости
 Могу да говоре о неким лошим
навикама, понашању које није у
складу са нормама друштва(

 Рад у пару,
индивидуални
, фронтални,
групни

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
 октобар,
2018..
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бука, ометање суседа,)
 Ученици могу самостално да
саставе есеј о својим ставовима
по питању брака и венчања,да
изложе своје аргументе за и
против као и да напишу неку
петицију наводећи мотиве и
разлоге

Наставна средства
 уџбеник

Корелација са другим
предметом
 српски језик, енглески
језик

Праћење и оцењивање
 , говорне вежбе, усмене и писмене
провере

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

3.

Тема/модул/област

 PATIENCE
 ( свакодневни живот)

Циљеви

 Ученици се
упознају са
начином
употребе
неуправног

број
часова у
области

9

вежбе

3

утврђивање

3

обрада

3

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

-

-
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говора, трба да
науче на копји
начин наводимо
нечије речи
директно или
препричавањем
Увежбавају се
граматичка
правила
превођења
управног у
неуправни говор
Изразити своје
мишљење , став
по питању
надимака, зашто
и како их дајемо
некоме,физичке и
карактерне црте
Упознавање са
лексиком из
области
рачунарске
опреме и
Интернета
Треба самостално
да напишу
рекламу за неки
изум који би
олакшао живот
хендикепираних
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особа

Исходи

Облик рада

 Знају да наведу нечије речи
дословно или да препричају
разговор
 Могу сами да примене
граматичка правила при
првођењу из управног у
неуправни говор, изјавних,упитних
реченица и захтева
 Ученици умеју да кроз примере
и примену разноврсне лексике
говоре о значају рачунара и
интернета
 Могу самостално да саставе есеј
о изуму производа из области
информатике

 Фронтални,
индивидуални
, у пару,
групни

Наставна средства
 уџбеник

Корелација са другим
предметом
 српски језик,енглески
језик ,биологија и
екологија

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
 новембар,
2018.

Праћење и оцењивање
 говорна вежба, писмене и усмене провере
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

4.

Тема/модул/област

 UN IMPREVU
 ( здравље)

Циљеви

 Представити и вежбати
коришћење пасивног
облика,граматичка
правила
трансформације актива
у пасив
 Обнављају и проширују
лексику из области
медицине, тема
здравља
 На основу примера
анегдоте из живота
аутора треба и сами
да напишу нешто
слично
 Упознају се са начином
коришћења социјалне и
здравствене заштите,
као и са примером
рекламирања
медицинских средстава

број
часова у
области

10

вежбе

3

утврђивање

1

обрада

3

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

3

-

-
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Исходи

Облик рада

 Ученици умеју да преобрате
активну реченицу у пасивну и да
сами саставе пасивне
конструкције
 Ученици знају да наведу и
опишу како функционише систем
социјалне и здравствене заштите,
сличности и разлике међу
државама
 Умеју да на основу сећања
напишу неку анегдоту, да користе
временске одреднице за
препричавање следа догађаја
 Могу самостално да направе
рекламу за неки медицински
препарат

 Фронтални,
индивидуални
, у пару,
групни

Наставна средства
 уџбеник

Корелација са другим
предметом
 српски језик, географија

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
 децембар
2018.

Праћење и оцењивање
 писмени задатак, говорна вежба, писмене
и усмене провере
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

5.

Тема/модул/област

 C’ EST PARTIE
(путовање)

Циљеви

 Упознавање са темом
путовања, одлучивање
или оклевање по
неком питању
 Уче лексику везану за
путовање, начини,
превозна средства
 Треба да обнове
коришћење будућег
времена, футур први
 Треба да говоре
самостално о будућим
плановима и одлукама
 Обнављају употребу
компаратива и кроз
примере из окружења
самостално пореде
ствари
 Треба проуче једно
истраживање и да
сами дају своје
одговоре на дата

број
часова у
области

9

вежбе

3

утврђивањ
е

обрада

3

3

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

-

-

- 1063 -

питања о стварима
које су по њима
најважније за успех у
животу
Упознавање са
функционисањем
саобраћајних мрежа у
Француској

Исходи

Облик рада

 Ученици предвиђају временске
услове и будуће догађаје и
планирају самостално
 Ученици знају да упоређују ствари
по квалитету или квантитету
 Могу да објасне како
фукционише саобраћај у
француској и да наведу појмове
везане за путовање
 Знају да опишу филм, уметничко
дело и да говоре о својим
омиљеним активностима

 Фронтални,
индивидуални
, у пару,
групни

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
Јануар,
фебруар, 2019..

 Ученици могу да самостално
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направе градацију ствари које су
по њима битне за успех у
животу
 Умеју да направе туристичку
понуду и аранжман

Наставна средства
 уџбеник

Корелација са другим
предметом
 српски језик, енглески
језик

Праћење и оцењивање
 , говорне вежбе, писмене и усмене
провере

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

6..

Тема/модул/област

 ENVIE D’ AGIR
 ( новац)

Циљеви

 Ученик треба да научи да
дискутује, даје своје
мишљење и изрази свој
став по неком питању
 Обрађује лексику везану за
новац
 Увежбавати употребу
односних заменица
 Ученици се упознају са
појмом удружења и обрађују

број
часова у
области

вежбе

8

3

утврђивање

2

обрада

3

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

-

-
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текст о неколико
француских хуманитарних
организација
 Ученик треба да на задату
тему припреми дијалог у
пару,где ће слушати
аргументе другог ученика и
покушати да га убеди да
промени став
 Упознавање са појмом
праведне трговине и
експлоатације радне снаге у
Африци

Исходи
 Ученци знају да се представе и изразе
свој став који ће бранити
аргументима, могу да дискутују
 Да изразе став и мишљење о неком
свом избору,да изразе свој однос
према себи и другима
 Умеју правилно да користе односне
заменице
 Ученик може да схвати смисао
трговине у Африци и експлоатације

Облик рада
 Фронтални,
индивидуални
, у пару,
групни

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
 фебруар,март
,2019.
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Наставна средства
 уџбеник

Корелација са другим
предметом

Праћење и оцењивање

 српски језик, страни
језици,психологија,истор
ија,географија

 говорне вежбе, усмене и писмене вежбе,

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

7.

Тема/модул/област

 LES JEUNES DE BANLIEUE
 (друштво и проблеми)

Циљеви

 Ученик се упознаје са
свакодневним животом
и проблемима младих,
појмом
дискриминације,
сиромаштва...
 Упознавање са
лексиком везаном за
друштвене проблеме и
аномалије, декадентно
понашање
 Ученици треба да
граматички обраде
грађење и употребу

број
часова у
области

вежбе

9

3

утврђивање

3

обрада

3

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

-

-
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субјунктива,као начина
за изражавање
неизвасности, осећања,
жеље, сумње...
 Ученици се ближе
упознају са појмом
насиља и расне и
полне дискриминације
кроз прилагођени текст
о музици(музиком
против насиља)
 Ученици уп'ознају план
Париза и предграђа
Исходи
 Могу да користе нови
граматички временски начин у
свакодневној комуникацији
 Знају да изразе сумњу,
неизвесност, осећања
 Умеју да објасне и разграниче
насилне и друштвено негативне
појаве,могу да говоре о полној и
расној дискриминацији
 Могу да говоре о Паризу
 Ученици могу самостално да
саставе савете и да понуде
решења за друштвене проблеме
кроз форму „треба

Облик рада
 Рад у пару,
индивидуални
, фронтални,
групни

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
 март, април
2019.
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да...+субјунктив

Наставна средства
 уџбеник

Корелација са другим
предметом

Праћење и оцењивање

 српски језик, енглески
језик

 контролни задатак, говорне вежбе, усмене
и писмене провере

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

8..

Тема/модул/област

 UN PROJET EN AFRIQUE
 ( франкофонија,
француски језик на
осталим континентима)

Циљеви

 Ученици настављају
са увежбавањем
правила и
примене
субјунктива у
свакодневном
говору, за
изражавање
воље и
неслагања,
одбијања

број
часова у
области

вежбе

12

3

утврђивање

3

обрада

3

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

3

-

-
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 Упознавање са
лексиком
везаном за
путовање
авионом
 Изразити своје
мишљење , став
о нечему што би
требало да
буде,на разне
теме из
свакодневног
живота...
 Уче о
Франкофонији и
језику уопште, о
интеркултуралнос
ти и
различитости
Исходи
 Знају да правилно примене
научене изразе за вољу,
одбијање
 Могу сами да примене
граматичка правила при
састављању својих реченица на
задату тему
 Ученици умеју да кроз примере

Облик рада
 Фронтални,
индивидуални
, у пару,
групни

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
 мај,јун 2019

- 1070 -

и примену разноврсне лексике
говоре о значају језика и
културној различитости
припадника истог говорног језика
 Могу самостално да излажу о
распрострањености француског
језика у свету

Наставна средства
 уџбеник

Корелација са другим
предметом
 српски језик,енглески
језик ,биологија и
екологија

Образовни профил

Гимназија општег смера

Предмет

Француски језик

Разред

други

Праћење и оцењивање
 говорна вежба, писмене и усмене
провере,писмени задатак

- 1071 -

Годишњи фонд часова

70

Недељни фонд часова

2

Литература

Belleville 2, уџбеник и радна свеска

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

1.

Тема/модул/област

 L’ESPRIT CRITIQUE

Циљеви

 Представити вокабулар
потребан за изражавање
осећања
 Постављање питања на три
начина
 Обновити и вежбати
граматичке структуре потребне
за описивање,изражавање
жеље,воље,сумње
 Изразити узрок и циљ
 Изразити своје психичко и

број
часова у
области

21

вежбе

10

утврђивање

3

обрада

8

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

-

-

- 1072 -






морално стање
Изразити негодовање
Оправдати неки избор
Ученик треба да научи да
изрази свој суд о некој
књизи,филму
Ученици треба да се упознају
са смислом реклама, да
сами ураде неки рекламни
пано а уједно се упознају и
са темом разлика и
сличности међу
људима,поjмом
дискриминације
Исходи

 Ученци знају да се представе и поздраве
некога,поставе питање на три начина
 Да изразе став и мишљење о неком
свом избору,своје психичко стање и
морални суд
 Да изразе свој однос према себи и
другима,да упуте отворено писмо
 Да исричају догађај из прошлости
 Да говоре о вредностима попут
породице,окружења
 Ученик може да самостално уради
излагање о филму, књизи
 Могу да анализирају рекламе и

Облик рада
 Фронтални,
индивидуални,
у пару, групни

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
 септембар,
октобар,новем
бар ,2018.

- 1073 -

дискутују на тему дискриминације
 Могу самостално да ураде своју
рекламу са слоганом по избору

Наставна средства
 уџбеник

Корелација са другим
предметом
 српски језик, страни
језици,психологија

Праћење и оцењивање
 говорне вежбе, усмене и писмене провере

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

2.

Тема/модул/област

 LES MEDIAS

Циљеви

 Изражавање суда кроз
поређење,компаратив и
суперлатив,супротставља
ње мишљења
 Упознаваље са појмом и
применом прве
хипотезе, условне
реченице, поређење са

број
часова у
области

11

вежбе

3

утврђивање

2

обрада

3

писмени
задаци

3

практ.

наст.

наст.

у
блоку

-

-

- 1074 -

истом појавом у
матерњем и енглеском
језику
 Кроз текст о ТВ емисији
треба да се упознају са
разним типовима тв
садржаја, да практично
примењују термине из
ове области
 Треба да по угледу на
пример француске
анкете ураде самостално
листу медијских
садржаја и скалу
гледаности, присуство
медија у свакодневном
животу
 Сами треба да говоре о
омиљеним садржајима
Исходи

Облик рада

 Могу да упоређују ствари и изразе  Рад у пару,
супротно мишљење
индивидуални,
фронтални,
 Знају да изразе први тип условних
групни
реченица и примене на
свакодневне говорне ситуације
 Сами излажу претпоставке
 Умеју да направе листу гледаности
разних телевизијских садржаја и

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
 новембар,деце
мбар, 2018..
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уопште да говоре о присутности
медија у свакодневном животу
 Могу да дају свој суд и мишљење
о омиљеним садржајима и
њиховој практичној примени, на
пример како можемо кроз тв
канале и садржаје да учимо
страни
језик,историју,географију,екологију
и уопште да говоре о позитивном
али и негативном утицају медија
на свест људи и њихово
понашање, културу и свакодневни
живот

Наставна средства
 уџбеник

Корелација са другим
предметом
 српски језик, енглески
језик

Праћење и оцењивање
 писмени задатак, говорне вежбе, усмене и
писмене провере

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.

практ.
наст.
у

- 1076 -

блоку
3.

 L’ ECOLOGIE

 Ученици се
упознају са
другим типом
хипотетичких
реченица, појмом
жељених и
тренутно
неостварљивих
радњи
 Дати предлог и
своје мишљење о
некој
предложеној
активности,шта
8
би они урадили
да су на месту
некога, практична
примена друге
хипотезе
 Изразити
претпоставкереалне и
неостварљиве
 Кроз еколошке
проблеме трба
да практично
примене другу
хипотезу,
применом

3

2

3

-

-

- 1077 -

лексике из
области екологије
пројектују своје
жеље
Исходи

Облик рада

 Знају да употребе другу хипотезу,
да схвате појам тренутно
неостварљивих радњи
 Могу сами да изразе неке жеље и
сугестије по питању еколошке
ситуације
 Ученици умеју да кроз примере и
примену разноврсне лексике
говоре о сопственим жељама,
маштају

 Фронтални,
индивидуални,
у пару, групни

Наставна средства
 уџбеник

Методе рада
 комбиноване

Корелација са другим
предметом
 српски језик,енглески
језик ,биологија и
екологија

Време
реализације
 јануар, 2019.

Праћење и оцењивање
 говорна вежба, писмене и усмене провере

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у

вежбе

утврђивање

обрада

писмени

практ.

практ.

- 1078 -

области

задаци

наст.

наст.
у
блоку

4.

 LES LIEUX TOURISTIQUES(LA
NOSTALGIE)

 Представити и вежбати
коришћење
кондиционала прошлог
и исказивање
неостварених жеља,
носталгије, као и
сугерисање и давање
савета
 Обновити и вежбати
изразе за изражавање
жеље и мишљења
 Дати своје мишљење о
необичним путовањима,
кроз пример вожње
балоном
 Разговарати о
тутистичким
дестинацијама и
атракцијама у
Француској и о
плановима за сопствени
одмор
 Треба да образложе
разлоге за посету неком
од места и да опишу
туристички важне

9

3

3

3

-

-

- 1079 -

локације у Србији

Исходи

Облик рада

 Ученици користе изразе за
мишљење и осећања ,могу да
изразе носталгију или жаљење за
нечим кроз граматичку структуру
кондиционала прошлог
 Ученици знају да наведу и опишу
туристичка места у Француској и у
Србији
 Умеју да изразе сопствене
планове и разлоге за посету
неком месту

 Фронтални,
индивидуални,
у пару, групни

Наставна средства
 уџбеник

Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

Корелација са другим
предметом
 српски језик, географија

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
 фебруар,март
2019.

Праћење и оцењивање
 говорна вежба, писмене и усмене провере

Фонд/тип часа

- 1080 -

практ.
број
часова у
области

5.

 BRAVO , A NOUS LA
LIBERTE

 Представити и вежбати
вокабулар потребан за
планирање,маштање
 Представити и вежбати
изразе у вези са
изражавањем циља и
последице,негација у
реченици и прилагођени
примери из свакодневне
комуникације као на
пример анализа неког
филма
 Треба да науче како се
пише формално и
неформално писмо,у
коме изражавају
разлоге,циљеве,
последице...
 Треба да упознају
организацију и
политичке стуктуре у
Француској и да
упореде са поретком у
Србији

21

вежбе

6

утврђивањ
е

обрада

6

6

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

3

-

-

- 1081 -

 Ученици треба да
упознају услове
студирања у
иностранству, упознају
појам размене ученика
и студената, треба да се
ближе упознају са
појмом интеркултуре
 Упознавање са спортским
навикама и утицајем
медија на наш однос
према самом спорту и
спортистима
Исходи

Облик рада

 Ученици предвиђају временске
услове и будуће догађаје
 Ученици знају да изразе своје
емоције,да искажу и неки план,
визију,претпоставку или пројекцију
будућности кроз изразе из
науке,технологије, да искажу неко
одрицање и повежу узрок са
последицом, да изразе циљ неке
радње
 Схватају узрочно-последичне везе и
могу да их примене практично на
писање писма, или анализу неког
филма

 Фронтални,
индивидуални,
у пару, групни

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
Март,aприл,мај
,јун 2019.
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 Знају да опишу филм, уметничко
дело и да говоре о својим
омиљеним активностима
 Ученици могу да опишу политички
поредак у Француској и да говоре
о истом у Србији, да уоче
сличности и разлике
 Могу да говоре о утицају медија
на спорт, на њихова знања о
спортистима и да опишу омиљене
спортисте
 Могу да схвате и објасне појам
размене ученика и значај
интеркултуралности

Наставна средства
 уџбеник

Образовни профил

Корелација са другим
предметом
 српски језик, енглески
језик

Праћење и оцењивање
 писмени задатак, говорне вежбе, писмене и
усмене провере

гимназија

- 1083 -

Предмет

Француски језик

Разред

трећи

Годишњи фонд часова

72

Недељни фонд часова

2

Литература

Belleville 3, уџбеник и радна свеска

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

1.

Тема/модул/област

 АMOUR
 (љубав, свакодневни
живот)

Циљеви

 Представити вокабулар
потребан за изражавање
осећања
 Постављање питања на три
начина
 Обновити и вежбати
граматичке структуре потребне

број
часова у
области

22

вежбе

9

утврђивање

5

обрада

8

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

-

-

- 1084 -






за описивање,изражавање
жеље,воље,сумње
Изразити узрок и циљ
Изразити своје психичко и
морално стање
Изразити негодовање
Оправдати неки избор
Исходи

Облик рада

 Ученци знају да се представе и поздраве
некога,поставе питање на три начина
 Да изразе став и мишљење о неком
свом избору,своје психичко стање и
морални суд
 Да изразе свој однос према себи и
другима,да упуте отворено писмо
 Да исричају догађај из прошлости
 Да говоре о вредностима попут
породице,окружења

Наставна средства
 уџбеник

 Фронтални,
индивидуални,
у пару, групни

Корелација са другим
предметом
 српски језик, страни
језици,психологија

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
 септембар,
октобар,новем
бар ,2018.

Праћење и оцењивање
 говорне вежбе, усмене и писмене провере

- 1085 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

2.

Тема/модул/област

 VOYAGES
 (путовања)

Циљеви

 Описати до детаља неко
путовање,евоцирати
успомене
 Дати предлог и своје
мишљење о некој
дестинацији
 Изразити претпоставкереалн и неостварљиве
 Просторна оријентацијаусвојити граматичке
структуре за то

број
часова у
области

10

Исходи

2

утврђивање

2

Облик рада

 Ученци знају да представе
организацију путовања
 Описују локацију и услуге
 Ученици евоцирају успомене
 Сами излажу претпоставке

Наставна средства

вежбе

 Рад у пару,
индивидуални,
фронтални,
групни

Корелација са другим

обрада

3

писмени
задаци

3

Методе рада
 комбиноване

практ.

наст.

наст.

у
блоку

-

-

Време
реализације
 децембар,
2018..

Праћење и оцењивање
- 1086 -

предметом
 уџбеник

 српски језик, организовање
путовања, смештаја у
домаћинству,географија

 писмени задатак, говорне вежбе, усмене и
писмене провере

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

3.

Тема/модул/област

 EXPLOITS
 (СПОРТ,ЗАБАВА ДРУЖЕЊЕ)

Циљеви

 Изражавање суда кроз
поређење,компаратив и
суперлатив,супротставља
ње мишљења
 Упознавање са
областима спорта
и забаве
 Обновити делове
тела и покрете
Исходи

број
часова у
области

8

вежбе

3

утврђивање

2

Облик рада

обрада

писмени
задаци

3

Методе рада

практ.

наст.

наст.

у
блоку

-

-

Време
реализације
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 Могу да упоређују ствари и изразе  Фронтални,
супротно мишљење
индивидуални,
у пару, групни
 Могу да реализују час физичког
васпитања на француском језику

Наставна средства
 уџбеник

 комбиноване

Корелација са другим
предметом
 српски језик,енглески
језик ,физичко васпитање

 јануар,
фебруар 2019.

Праћење и оцењивање
 говорна вежба, писмене и усмене провере

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

4.

Тема/модул/област

 PASSIONS
 ( интересовања)

Циљеви

 Представити и вежбати
коришћење субјунктива
 Обновити и вежбати
изразе за изражавање
жеље и мишљења
 Дати своје мишљење о
неком филму
 Разговарати о
хобију,својим

број
часова у
области

11

вежбе

4

утврђивање

3

обрада

4

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

-

-

- 1088 -

интересовањима
 Описати уметничко дело
Исходи

Облик рада

 Ученици користе изразе за
мишљење и осећања уз субјунктив
 Знају да опишу филм, уметничко
дело и да говоре о својим
омиљеним активностима

 Фронтални,
индивидуални,
у пару, групни

Наставна средства
 уџбеник

Методе рада
 комбиноване

Корелација са другим
предметом
 српски језик, ликовна
култура,историја
уметности

Време
реализације
 фебруар,март
2019.

Праћење и оцењивање
 говорна вежба, писмене и усмене провере

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивањ
е

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

- 1089 -

5.

 REVES ET AVENIR
 (будућност,планови)

 Представити и вежбати
вокабулар потребан за
планирање,маштање
 Представити и вежбати
изразе у вези са
хипотезом,хипотетичке
реченице,реално и
замишљено
 Обновити и вежбати
граматичке структуре
потребне за предвиђање
,надања и планови
 Изражавање намере,
циља
 Упознавање са
терминима из науке и
технологије

21

6

6

Исходи

Облик рада

 Ученици предвиђају временске
услове и будуће догађаје
 Ученици знају да изразе своје
емоције,да искажу и неки план,
визију,претпоставку или пројекцију
будућности кроз изразе из
науке,технологије
 Схватају узрочно-последичне везе

 Фронтални,
индивидуални,
у пару, групни

6

Методе рада
 комбиноване

3

-

-

Време
реализације
 aприл,мај,јун
2019.

- 1090 -

Наставна средства
 уџбеник

Корелација са другим
предметом
 српски језик, енглески
језик

Образовни профил

Гимназија општег смера

Предмет

Француски језик

Разред

четврти

Годишњи фонд часова

64

Недељни фонд часова

2

Литература

Belleville 3, уџбеник и радна свеска

Бр.

Циљеви

Тема/модул/област

Праћење и оцењивање
 писмени задатак, говорне вежбе, писмене и
усмене провере

Фонд/тип часа

- 1091 -

практ.
број
часова у
области

1.

 PASSIONS

 Представити и вежбати
коришћење субјунктива
 Обновити и вежбати
изразе за изражавање
жеље и мишљења
 Дати своје мишљење о
неком филму
 Разговарати о
хобију,својим
интересовањима
 Описати уметничко дело

18

вежбе

10

утврђивање

4

Исходи

Облик рада

 Ученици користе изразе за
мишљење и осећања уз субјунктив
 Знају да опишу филм, уметничко
дело и да говоре о својим
омиљеним активностима

 Фронтални,
индивидуални,
у пару, групни

Наставна средства

Корелација са другим

обрада

писмени
задаци

4

Методе рада
 комбиноване

практ.

наст.

наст.

у
блоку

-

-

Време
реализације
 септембар,
октобар 2018..

Праћење и оцењивање
- 1092 -

предметом
 уџбеник

 српски језик, ликовна
култура,историја
уметности

 , говорна вежба, писмене и усмене провере

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

2.

Тема/модул/област

 REVES ET UTOPIES

Циљеви

 Представити и вежбати
вокабулар потребан за
планирање,маштање
 Представити и вежбати
изразе у вези са
хипотезом,хипотетичке
реченице,реално и
замишљено

Исходи

број
часова у
области

16

вежбе

5

утврђивањ
е

обрада

3

5

Облик рада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

3

-

-

Методе рада

Време
- 1093 -

реализације
 Ученици предвиђају временске
услове и будуће догађаје
 Ученици знају да изразе своје
емоције,да искажу и неки план,
визију,


Наставна средства
 уџбеник

 Фронтални,
индивидуални,
у пару, групни

 комбиноване

Корелација са другим
предметом
 српски језик, енглески
језик

 новембар,
децембар,
2018.

Праћење и оцењивање
 писмени задатак, говорне вежбе, писмене и
усмене провере

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

3.

Тема/модул/област

 L’ AVENIR

Циљеви

 Представити и вежбати
изразе у вези са
хипотезом,хипотетичке

број
часова у
области

вежбе

30

7

утврђивањ
е

обрада

10

10

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

3

-

-

- 1094 -









реченице,реално и
замишљено
Обновити и вежбати
граматичке структуре
потребне за предвиђање
,надања и планови
Изражавање намере,
циља
Упознавање са
терминима из науке и
технологије
Ученици треба да
упознају образовне
институције у Француској
и да уоче сличности и
разлике између њих и
истих у Србији
Ученици увежбавају
превођење и
конверзацију кроз
додатне дијалоге

Исходи

Облик рада

Методе рада

 Ученици знају да изразе своје
визије,претпоставку или пројекцију
будућности кроз изразе из
науке,технологије
 Схватају узрочно-последичне везе
 Могу и умеју да изразе на

 Фронтални,
индивидуални,
у пару, групни

 комбиноване

Време
реализације
 јануар,фебруар
,март,
април,мај,
2019.

- 1095 -

француском језику зашто желе да
изаберу неки будући позив
 Могу да објасне сличности и
разлике између студија у
Француској и Србији
 Ученици могу да уз помоћ
речника преводе текстове из
разних области,књижевне, научно
фантастичне, новинске чланке
Корелација са другим
Наставна средства
предметом
 уџбеник

Образовни профил

Гимназија

Предмет

Немачки језик

Разред

први

Годишњи фонд часова

74

 српски језик, енглески
језик

Праћење и оцењивање
 писмени задатак, говорне вежбе, писмене и
усмене провере

- 1096 -

Недељни фонд часова

2

Литература

Direkt 1

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

1.

Тема/модул/област

 Leute

Циљеви

 Оспособити ученике да
представе себе и друге
 Оспособити ученике да
поставе и одговарају на
питања из свакодневног
живота
 Ред речи у реченици
 Обнављање презента

број
часова у
области

8

Исходи
 Ученик користи садашње време
 Ученик правилно склапа реченице
водећи рачуна о реду речи
 Ученик правилно поставља питања и

вежбе

утврђивање

4

Облик рада
 Фронтални, у
пару,
индивидуални

обрада

4

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

/

/

Методе рада
 комбиноване

/

Време
реализације
 септембар

- 1097 -

одговара на њих
 Ученик уме да представи себе и
друге

Наставна средства
 уџбеник, интернет
извори

Корелација са другим
предметом
 српски језик, други страни
језици

Праћење и оцењивање
 тест, говорне вежбе, домаћи задаци, усмене
провере

- 1098 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

2.

Тема/модул/област

 Wir, die Klasse 10A

Циљеви

 Оспособити ученика да
говори о дану у школи, да
усвоји вокабулар везан за
школу и школске
предмете
 Оспособити ученика да
користи прошла времена
и временске реченице
као и индиректна питања

број
часова у
области

8

Исходи
 Ученици успешно користе прошла
времена и временске реченице,
изражавају своје мишљење

вежбе

утврђивање

4

Облик рада
 Фронтални, у
пару, групни,
индивидуални

обрада

писмени
задаци

4

Методе рада
 комбиноване

практ.

наст.

наст.

у
блоку

-

-

Време
реализације
 септембар,
октобар

- 1099 -

 Ученик говори о својој свакодневици
у школи

Наставна средства
 уџбеник, интернет
извори

Корелација са другим
предметом
 српски језик, други страни
језици

Праћење и оцењивање
 говорна вежба, усмена провера

- 1100 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

3.

Тема/модул/област

 Die Familie von Julia

Циљеви

 Оспособити ученика да
говори о својој породици
и кућним љубимцима
 Оспособити ученика да
говори о плановима за
будућност
 Оспособити ученике да
читају и преводе дужи
текст
 Објекатске и узрочне
реченице као и одређени
и неодређени члан

Исходи

број
часова у
области

12

вежбе

утврђивање

7

Облик рада

обрада

писмени
задаци

5

Методе рада

практ.

наст.

наст.

у
блоку

-

-

Време
реализације

- 1101 -

 Ученик говори о својој породици и
кућним љубимцима
 Ученик правилно употребљава
чланове и будуће време
 Ученик уме да прочита и преведе
дужи текст као и да га преприча

Наставна средства
 уџбеник, интернет
извори

 Фронтални,
индивидуални,
у пару, групни

Корелација са другим
предметом
 српски језик, други страни
језици

 комбиноване

 октобар,
новембар

Праћење и оцењивање
 говорне вежбе, домаћи задаци, контролна
вежба

- 1102 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

4.

Тема/модул/област

 Mein Haus, meine Welt

Циљеви

 Богаћење вокабулара
везаног за кућу, стан,
просторије у кући
 Оспособити ученике да
опишу своју собу и
предмете у соби
 Једнина и множина
именица, предлози уз
датив и акузатив,
компарација придева

број
часова у
области

6

вежбе

утврђивање

4

Исходи

Облик рада

 Ученик уме да каже где живи. Да
опише кућу или стан као и своју собу
 Ученик разликује предлоге уз датив
и акузатив


 Фронтални,
индивидуални,
у пару, групни

обрада

2

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1

-

Методе рада
 комбиноване

-

Време
реализације
 децембар

- 1103 -

Наставна средства
 уџбеник, интернет
извори

Корелација са другим
предметом
 српски језик, други страни
језик

Праћење и оцењивање
 говорна вежба, домаћи задаци, писмени
задатак

- 1104 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

5.

Тема/модул/област

 Fertigkeitstraining

Циљеви

 Развијање вештине
разумевања на слух и да у
аутентичном писаном
тексту разумеју
најважније информације
– развијање вештине
читања
 Обнављање вокабулара
усвојеног у претходне
четири лекције
 Обнављање граматичких
структура усвојених у
претходне четири лекције
 Оспособити ученике да
разумеју аутентичне
ситуације и да писмено
одговоре на њих –
развијање вештине
писменог изражавања
 Оспособити ученике да у

број
часова у
области

3

вежбе

утврђивање

3

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

-

-

- 1105 -

аутентичним ситуацијама
реагују на одговарајући
начин – развијање
вештине комуникације
Исходи

Облик рада

 Ученик уме да разликује који
одговор је тачан, а који не
 Ученик разуме писани текст и уме да
процени који одговор је тачан у
различитиом типовима вежби
 Ученик зна да напише писмо према
задатим темама
 Ученик зна да опише слику
 Ученик зна да протумачи податке из
табеле и да на основу њих
самостално говори о одређеној теми

 Индивидуални,
фронтални, у
пару

Наставна средства
 Уџбеник, цд

Корелација са другим
предметом
 Српски језик, други страни
језик

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
 децембар,
јануар

Праћење и оцењивање
 говорна вежба, усмена провера, домаћи
задаци

- 1106 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

6.

Тема/модул/област

 Guten Appetit!

Циљеви

 Усвојити вокабулар везан
за храну и пиће
 Оспособити ученика да
говори о храни и пићу,
шта воли а шта не
 Оспособити ученика да
наручи јело у ресторану
 Употреба временских
реченица, инфинитива са
zu и употреба члана

број
часова у
области

8

Исходи
 Ученик уме да каже шта воли а шта
не од хране и пића
 Ученик уме да наручи шта жели у
ресторану
 Ученик правилно употребљава
временске реченице

вежбе

утврђивање

4

Облик рада
 Групни, у пару,
индивидуални,
фронтални

обрада

писмени
задаци

4

Методе рада
 комбиноване

практ.

наст.

наст.

у
блоку

-

-

Време
реализације
 фебруар

- 1107 -

Наставна средства
 уџбеник, интернет
извори

Корелација са другим
предметом
 српски језик, други страни
језици

Праћење и оцењивање
 говорна вежба, усмена и писмена провера,
домаћи задаци

- 1108 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

7.

Тема/модул/област

 In der Stadt

Циљеви

 Вокабулар везан за места
и институције у граду
 Оспособити ученике да
питају за правац као и да
објасне неком правац
 Императив и различити
предлози

број
часова у
области

8

вежбе

утврђивање

5

Исходи

Облик рада

 Ученик уме да пита за правац као и
да неком објасни
 Уме да наведе битне институције у
граду и да опише свој град
 Уме правилно да користи заповедни
начин и предлоге

 Индивидуални,
фронтални, у
пару

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

3

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
 Фебруар, март

- 1109 -

Наставна средства
 Уџбеник, интернет
извори

Корелација са другим
предметом
 Српски језик, други страни
језици,

Праћење и оцењивање
 Домаћи задаци, усмене провере, говорне
вежбе

- 1110 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

8.

Тема/модул/област

 (Un)typische Tagesabläufe

Циљеви

 Оспособити ученика да
говори о својој
свакодневици, да научи
сат
 Оспособити ученика да
говори како проводи дан
и да преприча дан неког
другог
 Временске реченице и
глаголи са наглашеним и
ненаглашеним
префиксом

број
часова у
области

8

вежбе

утврђивање

4

Исходи

Облик рада

 Ученик зна да исприча како проводи
дан и уме да приприча ток дана

 Индивидуални,
фронтални, у

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

4

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
 Март, април

- 1111 -

друге особе
 Правилно употребљава временске
реченице

Наставна средства
 Уџбеник

пару

Корелација са другим
предметом
 Српски језик, други страни
језици

Праћење и оцењивање
 домаћи задаци, говорне вежбе

- 1112 -

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у

вежбе

утврђивање

обрада

писмени

практ.

практ.

- 1113 -

области

задаци

наст.

наст.
у
блоку

9.

 Freunde und Freundinnen

 Оспособити ученика да
прича о својим
интересовањима и
интересовањима других
људи
 Описати особе и њихов
карактер
 Говорити о плановима за
будућност
 Личне и присвојне
заменице, повратни
глаголи

10

5

Исходи

Облик рада

 Ученик зна да каже која су му
интересовања као и да опише особе
и њихов карактер и да искаже своје
мишљење о некој особи
 Ученик уме да говори о будућим
плановима

 Индивидуални,
фронтални, у
пару

5

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
 Април, мај

- 1114 -

Наставна средства
 Уџбеник

Корелација са другим
предметом
 Српски језик, други страни
језици

Праћење и оцењивање
 Домаћи задаци, говорне вежбе, усмене
провере, писмени задатак

- 1115 -

- 1116 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

10.

Тема/модул/област

 Fertigkeitstraining

Циљеви

 Оспособити ученике да
разумеју матерње
говорнике – развијање
вештине разумевања на
слух и да у аутентичном
писаном тексту разумеју
најважније информације
 Оспособљавање ученика
да разумеју ситуације
типичне за земље
немачког говорног
подручја и да адекватно
реагују
 Оспособити ученике да
разумеју аутентичне
ситуације и да писмено
одговоре на њих –
развијање вештине
писменог изражавања
Исходи

број
часова у
области

3

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

3

Облик рада

Методе рада

Време
- 1117 -

реализације
 Ученик разуме писани текст и уме да
процени која одговор је тачан у
различитиом типовима вежби
 Ученик уме да издвоји тачне
информације из текста
 Ученик зна да напише писмо и
изрази своје мишљење на задату
тему

Наставна средства
 Уџбеник, цд

Образовни профил

Гимназија

Предмет

Немачки језик

Разред

први

Годишњи фонд часова

74

 Индивидуални,
фронтални, у
пару

Корелација са другим
предметом
 Српски језик, други страни
језик

 комбиноване

 Мај, јун

Праћење и оцењивање
 Домаћи задаци, усмене провере

- 1118 -

Недељни фонд часова

2

Литература

Direkt 1

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

1.

Тема/модул/област

 Leute

Циљеви

 Оспособити ученике да
представе себе и друге
 Оспособити ученике да
поставе и одговарају на
питања из свакодневног
живота
 Ред речи у реченици
 Обнављање презента

број
часова у
области

8

Исходи
 Ученик користи садашње време
 Ученик правилно склапа реченице
водећи рачуна о реду речи
 Ученик правилно поставља питања и

вежбе

утврђивање

4

Облик рада
 Фронтални, у
пару,
индивидуални

обрада

4

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

/

/

Методе рада
 комбиноване

/

Време
реализације
 септембар

- 1119 -

одговара на њих
 Ученик уме да представи себе и
друге

Наставна средства
 уџбеник, интернет
извори

Корелација са другим
предметом
 српски језик, други страни
језици

Праћење и оцењивање
 тест, говорне вежбе, домаћи задаци, усмене
провере

- 1120 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

2.

Тема/модул/област

 Wir, die Klasse 10A

Циљеви

 Оспособити ученика да
говори о дану у школи, да
усвоји вокабулар везан за
школу и школске
предмете
 Оспособити ученика да
користи прошла времена
и временске реченице
као и индиректна питања

број
часова у
области

8

Исходи
 Ученици успешно користе прошла
времена и временске реченице,
изражавају своје мишљење

вежбе

утврђивање

4

Облик рада
 Фронтални, у
пару, групни,
индивидуални

обрада

писмени
задаци

4

Методе рада
 комбиноване

практ.

наст.

наст.

у
блоку

-

-

Време
реализације
 септембар,
октобар

- 1121 -

 Ученик говори о својој свакодневици
у школи

Наставна средства
 уџбеник, интернет
извори

Корелација са другим
предметом
 српски језик, други страни
језици

Праћење и оцењивање
 говорна вежба, усмена провера

- 1122 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

3.

Тема/модул/област

 Die Familie von Julia

Циљеви

 Оспособити ученика да
говори о својој породици
и кућним љубимцима
 Оспособити ученика да
говори о плановима за
будућност
 Оспособити ученике да
читају и преводе дужи
текст
 Објекатске и узрочне
реченице као и одређени
и неодређени члан

Исходи

број
часова у
области

12

вежбе

утврђивање

7

Облик рада

обрада

писмени
задаци

5

Методе рада

практ.

наст.

наст.

у
блоку

-

-

Време
реализације

- 1123 -

 Ученик говори о својој породици и
кућним љубимцима
 Ученик правилно употребљава
чланове и будуће време
 Ученик уме да прочита и преведе
дужи текст као и да га преприча

Наставна средства
 уџбеник, интернет
извори

 Фронтални,
индивидуални,
у пару, групни

Корелација са другим
предметом
 српски језик, други страни
језици

 комбиноване

 октобар,
новембар

Праћење и оцењивање
 говорне вежбе, домаћи задаци, контролна
вежба

- 1124 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

4.

Тема/модул/област

 Mein Haus, meine Welt

Циљеви

 Богаћење вокабулара
везаног за кућу, стан,
просторије у кући
 Оспособити ученике да
опишу своју собу и
предмете у соби
 Једнина и множина
именица, предлози уз
датив и акузатив,
компарација придева

број
часова у
области

6

вежбе

утврђивање

4

Исходи

Облик рада

 Ученик уме да каже где живи. Да
опише кућу или стан као и своју собу
 Ученик разликује предлоге уз датив
и акузатив


 Фронтални,
индивидуални,
у пару, групни

обрада

2

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1

-

Методе рада
 комбиноване

-

Време
реализације
 децембар

- 1125 -

Наставна средства
 уџбеник, интернет
извори

Корелација са другим
предметом
 српски језик, други страни
језик

Праћење и оцењивање
 говорна вежба, домаћи задаци, писмени
задатак

- 1126 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

5.

Тема/модул/област

 Fertigkeitstraining

Циљеви

 Развијање вештине
разумевања на слух и да у
аутентичном писаном
тексту разумеју
најважније информације
– развијање вештине
читања
 Обнављање вокабулара
усвојеног у претходне
четири лекције
 Обнављање граматичких
структура усвојених у
претходне четири лекције
 Оспособити ученике да
разумеју аутентичне
ситуације и да писмено
одговоре на њих –
развијање вештине
писменог изражавања
 Оспособити ученике да у

број
часова у
области

3

вежбе

утврђивање

3

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

-

-

- 1127 -

аутентичним ситуацијама
реагују на одговарајући
начин – развијање
вештине комуникације
Исходи

Облик рада

 Ученик уме да разликује који
одговор је тачан, а који не
 Ученик разуме писани текст и уме да
процени који одговор је тачан у
различитиом типовима вежби
 Ученик зна да напише писмо према
задатим темама
 Ученик зна да опише слику
 Ученик зна да протумачи податке из
табеле и да на основу њих
самостално говори о одређеној теми

 Индивидуални,
фронтални, у
пару

Наставна средства
 Уџбеник, цд

Корелација са другим
предметом
 Српски језик, други страни
језик

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
 децембар,
јануар

Праћење и оцењивање
 говорна вежба, усмена провера, домаћи
задаци

- 1128 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

6.

Тема/модул/област

 Guten Appetit!

Циљеви

 Усвојити вокабулар везан
за храну и пиће
 Оспособити ученика да
говори о храни и пићу,
шта воли а шта не
 Оспособити ученика да
наручи јело у ресторану
 Употреба временских
реченица, инфинитива са
zu и употреба члана

број
часова у
области

8

Исходи
 Ученик уме да каже шта воли а шта
не од хране и пића
 Ученик уме да наручи шта жели у
ресторану
 Ученик правилно употребљава
временске реченице

вежбе

утврђивање

4

Облик рада
 Групни, у пару,
индивидуални,
фронтални

обрада

писмени
задаци

4

Методе рада
 комбиноване

практ.

наст.

наст.

у
блоку

-

-

Време
реализације
 фебруар

- 1129 -

Наставна средства
 уџбеник, интернет
извори

Корелација са другим
предметом
 српски језик, други страни
језици

Праћење и оцењивање
 говорна вежба, усмена и писмена провера,
домаћи задаци

- 1130 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

7.

Тема/модул/област

 In der Stadt

Циљеви

 Вокабулар везан за места
и институције у граду
 Оспособити ученике да
питају за правац као и да
објасне неком правац
 Императив и различити
предлози

број
часова у
области

8

вежбе

утврђивање

5

Исходи

Облик рада

 Ученик уме да пита за правац као и
да неком објасни
 Уме да наведе битне институције у
граду и да опише свој град
 Уме правилно да користи заповедни
начин и предлоге

 Индивидуални,
фронтални, у
пару

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

3

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
 Фебруар, март

- 1131 -

Наставна средства
 Уџбеник, интернет
извори

Корелација са другим
предметом
 Српски језик, други страни
језици,

Праћење и оцењивање
 Домаћи задаци, усмене провере, говорне
вежбе

- 1132 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

8.

Тема/модул/област

 (Un)typische Tagesabläufe

Циљеви

 Оспособити ученика да
говори о својој
свакодневици, да научи
сат
 Оспособити ученика да
говори како проводи дан
и да преприча дан неког
другог
 Временске реченице и
глаголи са наглашеним и
ненаглашеним
префиксом

број
часова у
области

8

вежбе

утврђивање

4

Исходи

Облик рада

 Ученик зна да исприча како проводи
дан и уме да приприча ток дана

 Индивидуални,
фронтални, у

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

4

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
 Март, април

- 1133 -

друге особе
 Правилно употребљава временске
реченице

Наставна средства
 Уџбеник

пару

Корелација са другим
предметом
 Српски језик, други страни
језици

Праћење и оцењивање
 домаћи задаци, говорне вежбе

- 1134 -

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у

вежбе

утврђивање

обрада

писмени

практ.

практ.

- 1135 -

области

задаци

наст.

наст.
у
блоку

9.

 Freunde und Freundinnen

 Оспособити ученика да
прича о својим
интересовањима и
интересовањима других
људи
 Описати особе и њихов
карактер
 Говорити о плановима за
будућност
 Личне и присвојне
заменице, повратни
глаголи

10

5

Исходи

Облик рада

 Ученик зна да каже која су му
интересовања као и да опише особе
и њихов карактер и да искаже своје
мишљење о некој особи
 Ученик уме да говори о будућим
плановима

 Индивидуални,
фронтални, у
пару

5

Методе рада
 комбиноване

Време
реализације
 Април, мај

- 1136 -

Наставна средства
 Уџбеник

Корелација са другим
предметом
 Српски језик, други страни
језици

Праћење и оцењивање
 Домаћи задаци, говорне вежбе, усмене
провере, писмени задатак

- 1137 -

- 1138 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

10.

Тема/модул/област

 Fertigkeitstraining

Циљеви

 Оспособити ученике да
разумеју матерње
говорнике – развијање
вештине разумевања на
слух и да у аутентичном
писаном тексту разумеју
најважније информације
 Оспособљавање ученика
да разумеју ситуације
типичне за земље
немачког говорног
подручја и да адекватно
реагују
 Оспособити ученике да
разумеју аутентичне
ситуације и да писмено
одговоре на њих –
развијање вештине
писменог изражавања
Исходи

број
часова у
области

3

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

3

Облик рада

Методе рада

Време
- 1139 -

реализације
 Ученик разуме писани текст и уме да
процени која одговор је тачан у
различитиом типовима вежби
 Ученик уме да издвоји тачне
информације из текста
 Ученик зна да напише писмо и
изрази своје мишљење на задату
тему

Наставна средства
 Уџбеник, цд

 Индивидуални,
фронтални, у
пару

Корелација са другим
предметом
 Српски језик, други страни
језик

 комбиноване

 Мај, јун

Праћење и оцењивање
 Домаћи задаци, усмене провере

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Циљ учења физичког и здравственог васпитања је да ученик континуирано развија знања, физичке способности и моторичке
вештине у складу са вредностима физичког вежбања, потребама за очување и унапређивање здравља и даљег професионалног развоја.
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ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Учењем наставног предмета Физичко васпитање ученик стиче вештине и овладава знањима о културним вредностима телесног
вежбања. Стечена знања примењује у свакодневном животу, специфично-професионалним и ванредним животним ситуацијама. Разуме
потребу редовног бављења физичком активношћу и континуираног развоја физичких способности и активно ради на њиховом
унапређивању. Вежбајући унапређује здравље, здравље околине и квалитет живота. Путем различитих видова физичке активности
исказује лични идентитет, креативност, емоције, комуницира, неутралише или смањује на најмању меру негативне утицаје савременог
живота. Кроз предмет физичко васпитање развијају се: толеранција, хумани односи одговорност, поштовање правила, квалитетна
међусобна комуникација, еколошки однос према природном окружењу, и способност за учешће у спортско-рекреативним и спортским
активностима током целог живота.
Основни ниво
Достиже и одржава оптималан ниво физичких способности. Ученик је оспособљен да води бригу о властитом здрављу и
здрављу околине. Препознаје и разуме законитости утицаја физичког вежбања на антрополошки статус. Спроводи физичко вежбање уз
безбедносне, здравствено-хигијенске и организационо-техничке мере. Супротставља се свим облицима насиља у физичком васпитању,
спорту и рекреативним активностима.
Средњи ниво
Бира спортско-рекреативну активност у циљу одржавања и унапређивања физичких способности и здравља, у складу са
сопственим потребама и интересовањима. У вежбању сарађује и помаже другима поштујући индивидуалне разлике. Редовно вежба у
слободно време.
Напредни ниво
Самоиницијативно примењује разноврсне програме и облике индивидуалног и колективног вежбања, уз поштовање
индивидуалних разлика учесника у телесном вежбању. Преузима одговорност за сопствене изборе када је реч о животном стилу
(физичка активност, исхрана, ризична понашања и др) и процењује дугорочне позитивне, односно негативне последице по здравље и
квалитет живота појединца, породице и окружења.
СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
На основу стечених знања ученик користи разноврсне програме вежбања и користи изворе информација ради унапређивања
здравља, моторичких способности и вештина. Испољава позитиван став према физичком васпитању и спорту. Поштује правила и
негује здраве међуљудске односе приликом реализовања физичке/спортске активности. Промовише улогу физичког васпитања и
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спорта у унапређивању здравља и превентивно деловање на настајање болести и социо-патолошких појава. Ученик је стекао знања о
могућности коришћења превентивног вежбања ради отклањања негативниих утицаја будуће професије.
Основни ниво
Ученик зна функцију једноставних вежби и програма развоја моторичких способости; зна основну технику и тактику спортских
грана; понаша се дисциплиновано поштујући мере безбедности у вежбању; зна да упореди вредности почетних и финалних резултата
мерења моторичких способности у односу на референтне вредности за свој узраст и пол. У процесу вежбања сарађује са другима и
помаже им уз поштовање индивидуалних разлика.
Средњи ниво
Ученик је у стању да самостално састави и примени програме вежбања препознавајући везу са здрављем и психо-физичким
развојем; зна сложеније техничко-тактичке елементе спортске гране; примењује правилне поступке у случају незгоде током вежбања;
вреднује и цени допринос физичке активности здрављу и квалитету живота. Учествује у различитим спортским такмичењима и
спортско-рекреативним активностима у школи и, у складу са интересовањима помаже у њиховом планирању и реализацији.
Напредни ниво
Ученик је способан да самостално састави и изведе сложеније програме вежбања; самостално и у сарадњи са другима решава
сложене тактичке задатке; препознаје основне законитости оптерећења у физичким и спортским активностима, промовише њихову
улогу у унапређивању здравља и превентивно деловање на настанак хроничних незаразних обољења и социо-патолошких појава;
редовно се бави спортским и спортско-рекреативним активностима у слободно време, и у складу са интересовањима учествује и
помаже на школским такмичењима и другим манифестацијама. Користи физичку активност ради веће ефикасности учења и
елиминисања штетних професионалних утицаја.

Разред
Годишњи фонд часова

Први (за све смерове)
74 часа

ИСХОДИ
По завршетку првог разреда ученик

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ
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ће бити у стању да:
− сврсисходнопримењује вежбе,
разноврсна природна и изведена
кретања;
−

упореди и анализира резултате
тестирања са вредностима за свој
узраст и сагледа сопствени
моторички напредак;

−

планира и примењује усвојене
моторичке вештине у
свакодневном животу;

−

игра један народни и један
друштвени плес;

−

примењује и поштује основе
принципе вежбаоног процеса и
правила тимских и спортских
игара;

−

−

одговорно се односи према
објектима, справама и
реквизитима у просторима за
вежбање;
навија фер;

- разликује различите типове
физичке активности;
- примењује одговарајуће вежбе у

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ

Атлетика

МОТОРИЧКЕ
ВЕШТИНЕ, СПОРТ
И СПОРТСКЕ
ДИЦИПЛИНЕ
Спортска
гимнастика

Тестирање ученика.
Кондициона припрема ученика:
- вежбе за развој снаге;
- вежбе за развојпокретљивости;
- вежбе за развој издржљивости;
- вежбе за развој брзине:
- вежбе за развој координације.
Усавршавање технике трчања на кратким стазама.
Усавршавање технике трчања на средњим стазама.
Усавршавање технике скок удаљ.
Усавршавање технике скок увис.
Бацање кугле.
Вежбе на тлу
Основни садржаји
Провера савладаности елемената гимнастике из
основне школе.
Вага претклоном и заножењем и спојено, одразом
једне ноге колут напред.
Став на шакама, издржај, колут напред.
Два повезана премета странце удесно (улево).
Проширени садржаји
Премет странце са окретом за 180o „рондат“.
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складу са сопственим
могућностима и потребама;
−

препозна ниво оптерећења током
вежбања;

−

уочи грешаке у извођењу покрета
и кретања;

−

учествује на одељењском,
разредном и другим такмичењима
и/или спортско-рекреативним
манифестацијама за које се школа
определи;

−

помаже организацији школских
спортских манифестација;

−

користи могућности за
свакодневну физичку активност у
окружењу и редовно вежба у
складу са својим потребама;

−

примени принципе здраве
исхране;

−

примењује правила безбедности у
различитим физичким
активностима у школи и ван
школе;

−

у групним активностима ради на
остваривању заједничких циљева;

−

решава конфликте на социјално

Колут назад до става о шакама.
Премет напред.
Прескок
Згрчка.
Разношка.
Кругови(дохватни)
За ученике :
- вучењем вис узнето;
- вис стражњи, издржај;
- вучењем вис узнето;
- спуст у вис предњи.
За ученице:
- уз помоћ суножним одскоком наскок у
згиб;
- њих у згибу/уз помоћ;
- спуст у вис стојећи.
Разбој
За ученике:
Основни садржаји
Паралелни разбој.
Њих у упору.
Саскоци.
Састав.
Проширени садржаји
Њих у упору, њих и зањихом склек;
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прихватљив начин;
−

при вежбању и кретању уочи и
негује естетске вредности;

−

коригује последице дуготрајне
седентарне активности, положаје,
покрете и кретања који имају
негативан утицај на здравље
применом физичког вежбања;

−

поштује здравствено-хигијенска и
еколошка правилау вежбању;

−

редовно контролише своје
здравље;

−

повезује штетан утицај које
психоактивне супстанце имају на
здравље.

њих и предњихом упор, зањих, предњихом склек,
зањихом упор, саскок са окретом за 180о..
Предношка (окрет према притки).
За ученице двовисински разбој или једна притка
вратила :
- наскок у упор на н/п (или узмак замахом
једне ноге);
- премах одножно десном/левом ногом до
упора јашућег;
прехват у потхват упорном руком (до
предножне) и спојено одножењем заножне
премах, саскок са окретом за 90(одношка),
завршити боком према притки.
Вратило – дохватно
За ученике:
Основни садржаји
Суножним одразом узмак.
Саскок замахом у назад.
Проширени садржај
Ковртљај назад из упора.
Греда
За ученице:
Основни садржаји
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Вежба на ниској греди од елемената предвиђених
у основној школи.
Висока греда ходање са различитим гимнастичким
елементима.
Проширени садржаји
Састав на греди.
Коњ са хватаљкама
За ученике:
Проширени садржај
Премах одножно десном напред, замах улево,
замах удесно, замах улево и спојено премах левом
напред, премах десном назад, замах улево, замах
удесно и спојено премахом десне; саскок са
окретом за 90улево до става на тлу, леви бок
према коњу.
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Физичка
активност по
избору

Плес и ритмика

Полигони
ФИЗИЧКА И
ЗДРАВСТВЕНА

Физичко
образовање

Понављање и утврђивање раније обучаваних
елемената технике.
Проширивање и продубљавање техничкотактичких способности ученика.
Учествовање на такмичењима на нивоу одељења.

Основни садржаји
Народно коло „Моравац”.
Енглески валцер.
Проширени садржаји
Народна кола и плесови по избору.
Ритмички елементи и вежбе по избору.

Кобиновани полигон у складу са реализованим
моторичким садржајима.
Основна правила и принципи вежбања:
- загревање,
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КУЛТУРА

Здравствена
култура

- разгибавање,
- дисање,
- дозирање вежбања,
- смиривање организма.
Основне моторичке способности.
Правила спортских игара и дисциплина.
Безбедност у вежбању.
Појам здравља.
Физичко вежбање у функцији унапређивања
здравља и превенције болести.
Болести које настају услед неправилног
одржавања личне хигијене и нередовне физичке
активности.
Значај редовних лекарских прегледа.
Уравнотежена и здрава исхрана.
Психоактивне суспстанце и недозвољена средства.

Kључне речи садржаја: вежбање, образовање, здравље, превенција.

Предмет

Физичко васпитање

Разред

II
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Годишњи фонд часова

70

Недељни фонд часова

2

Литература

Не користи

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

1

Тема/модул/област

 АТЛЕТИКА

Циљеви

 Развити
брзину,издржљивост,скоч
ност,
здравље,усавршавање
моторичких способности

број
часова у
области

10

утврђивање

7

Исходи

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

3

Облик рада

 Овладати техником трчања, бацања
кугле, скок у вис
Наставна средства

вежбе

 Индивидуални
и групни

Корелација са другим
предметом

Методе рада
 Показивање и
објашњавање

Време
реализације
 01.09.200915.10.2009

Праћење и оцењивање

- 1149 -

 Штафетне
палице,кугле,сталци за
скок у вис,струњаче
,штоперица



 Тестови,

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

2

Тема/модул/област

 СПОРТСКЕ ИГРЕКОШАРКА

Циљеви

 Сналажљивост у
простору, колективни
дух,постицање ученика на
активности, одржавање
физичке кондиције

број
часова у
области

17

Исходи

вежбе

утврђивање

13

Облик рада

обрада

практ.

наст.

наст.

у
блоку

4

Методе рада

 Проширивање и продубљивање
 Индивидуални
елемената технике и тактике из
и групни
области кошарке
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Показивање и
објашњавање

 Лопта,кошеви

 Тестови,



писмени
задаци

Време
реализације
 15.10.200915.12.2009

Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

3

Тема/модул/област

 ВЕЖБЕ НА ТЛУ И
ПРЕСКОЦИ

Циљеви

 Развити равотежу, ојачати
мишиће раменог појаса,
салаживост у простору

број
часова у
области

9

вежбе

утврђивање

6

Исходи

 Индивидуални
и групни

Методе рада
 Показивање и
објашњавање

Корелација са другим
предметом

Наставна средства

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

3

Облик рада

 Овладати елементима на тлу и на
козлићу

обрада

 Струњаче,козлић,коњ,одс 
кочна даска

Време
реализације
 15.12.2009-15.02.2010

Праћење и оцењивање
 Тестови,

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

практ.

наст.

наст.
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у
блоку
4

 ВЕЖБЕ НА СПРАВАМАГРЕДА

 Развити равнотежу,

4

3

Исходи

Облик рада

 Овладати елементима равнотеже на
греди

 Индивидуални
и групни

Методе рада
 Показивање и
објашњавање

Корелација са другим
предметом

Наставна средства
 Висока и ниска греда,
струњаче

1



Време
реализације
 15.02.201001.03.2010

Праћење и оцењивање
 Тестови,
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

5

Тема/модул/област

 ВЕЖБЕ НА СПРАВАМАРАЗБОЈ И КРУГОВИ

Циљеви

 Отклањање телесних
деформитета

број
часова у
области

18

Облик рада

 Овладати елемнтима на разбоју и
круговима

Тема/модул/област

Циљеви

 Индивидуални
и групни

обрада



писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

3

Методе рада
 Показивање и
објашњавање

Корелација са другим
предметом

Наставна средства

Бр.

утврђивање

15

Исходи

 Разбој ,струњаче,
кругови

вежбе

Време
реализације
 01.03.2010
11.05.2010

Праћење и оцењивање
 Тестови,

Фонд/тип часа
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практ.
број
часова у
области

6

 СПОРТСКЕ ИГРЕОДБОЈКА

 Сналаживост у простору

12

Облик рада

 Овладати елементима технике и
тактике

Физичко васпитање

Разред

III

Годишњи фонд часова

72

 Индивидуални
и групни

обрада



писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1

Методе рада
 Показивање и
објашњавање

Корелација са другим
предметом

Наставна средства

Предмет

утврђивање

11

Исходи

 Лопте, мрежа

вежбе

Време
реализације
 11.05.2010
 18.06.2010

Праћење и оцењивање
 Тестови,
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Недељни фонд часова

2

Литература

Не користи

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

1

Тема/модул/област

 АТЛЕТИКА

Циљеви

 Развити
брзину,издржљивост,скоч
ност,
здравље,усавршавање
моторичких способности

број
часова у
области

13

утврђивање

9

Исходи

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

4

Облик рада

 Овладати техником трчања, бацања
кугле, скок у вис
Наставна средства

вежбе

 Индивидуални
и групни

Корелација са другим
предметом

Методе рада
 Показивање и
објашњавање

Време
реализације
 01.09.200915.10.2009

Праћење и оцењивање
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 Штафетне
палице,кугле,сталци за
скок у вис,струњаче
,штоперица



 Тестови,

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

2

Тема/модул/област

 СПОРТСКЕ ИГРЕКОШАРКА

Циљеви

 Сналажљивост у
простору, колективни
дух,постицање ученика на
активности, одржавање
физичке кондиције

број
часова у
области

17

Исходи

вежбе

утврђивање

13

Облик рада

обрада

практ.

наст.

наст.

у
блоку

4

Методе рада

 Проширивање и продубљивање
 Индивидуални
елемената технике и тактике из
и групни
области кошарке
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Показивање и
објашњавање

 Лопта,кошеви

 Тестови,



писмени
задаци

Време
реализације
 15.10.200929.12.2009

Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

3

Тема/модул/област

 ВЕЖБЕ НА ТЛУ И
СПРАВАМА

Циљеви

 Развити равотежу, ојачати
мишиће раменог појаса,
салаживост у простору

број
часова у
области

10

вежбе

утврђивање

8

Исходи

 Индивидуални
и групни

Методе рада
 Показивање и
објашњавање

Корелација са другим
предметом

Наставна средства

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

 Овладати елементима на тлу и на
козлићу

обрада

 Струњаче,козлић,коњ,одс 
кочна даска

Време
реализације
 18.1.2010-15.03.2010

Праћење и оцењивање
 Тестови,

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у

вежбе

утврђивање

обрада

писмени

практ.

практ.
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области

задаци

наст.

наст.
у
блоку

4

 ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА

 Развити равнотежу,

19

15

Исходи

Облик рада

 Овладати елементима равнотеже на
греди

 Индивидуални
и групни

Методе рада
 Показивање и
објашњавање

Корелација са другим
предметом

Наставна средства
 Висока и ниска греда,
струњаче

4



Време
реализације
 15.03.201001.05.2010

Праћење и оцењивање
 Тестови,

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

практ.

наст.

наст.
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у
блоку
5

 СПОРТСКЕ ИГРЕОДБОЈКА

 Сналаживост у простору

13

11

Исходи

Облик рада

 Овладати елементима технике и
тактике

Методе рада
 Показивање и
објашњавање

Корелација са другим
предметом

Наставна средства
 Лопте, мрежа

 Индивидуални
и групни

2



Време
реализације
 1.05.2010
 18.06.2010

Праћење и оцењивање
 Тестови,

БИОЛОГИЈА

Циљ учења биологије је да ученик развије биолошку, општу научну и jeзичку писменост,
способности, вештине и ставове корисне у свакодневном животу, да развије мотивацију за учење и
интересовања за биологију као науку, уз примену концепта одрживог развоја, етичности и права
будућих генерација на очувану животну средину.
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ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Учећи биологију у општем средњем образовању, ученик ће овладати знањима и вештинама које ће му омогућити да разуме
структуру, филогенију и еволуцију живог света, човеково место и његову улогу у природи, као и огромну човекову одговорност за
очување животне средине и биолошке разноврсности на Земљи. Овако стечена знања из биологије и биолошких вештина примењиваће
у свакодневном животу за побољшање сопственог здравља и одабир животног стила и учествовање у друштвеним дебатама ради
доношења важних одлука, као што су одрживи развој и заштита животне средине, заштита природе и биодиверзита и употреба
биотехнологија. Бавећи се биологијом развијаће способност критичког мишљења, формираће научни поглед на свет, разумеће
сличности и разлике између биолошког и других научних приступа и развиће трајно интересовање за биолошке феномене.
Основни ниво
Разуме основне принципе структуре и функције живих организама, њихове филогенетске међуодносе и еволутивни развој
живота на Земљи на основу Дарвиновог учења; разуме и примерено користи биолошке термине који су у широј употреби; разуме и
примерено користи стечена знања и вештине за практичну примену у свакодневном животу, као што су лична хигијена, исхрана и
животне навике и заштита животне средине.
Средњи ниво
Разуме и адекватном терминологијом исказује чињенице о типичним механизмима и процесима у биолошким системима, везама
између структуре и функције у њима, и разуме основне узрочно-последичне везе које у тим системима владају; стечена знања активно
користи у личном животу у очувању здравља и животне средине; учествује у друштвеним акцијама и дебатама са темом очувања
животне средине и биолошке разноврсности; свестан је потребе одрживог развоја друштва и уме да процени које одлуке га омогућују, а
које угрожавају.
Напредни ниво
Уме да анализира, интегрише и уопштава биолошке феномене и процесе, чак и на атипичним примерима; примењује стечена
знања у решавању широког спектра животних ситуација; критички анализира информације и ризике одређених понашања, и јасно
аргументује ставове и животне навике који служе позитивном развоју; разуме и користи језик биолошке струке, и може да прати
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усмену и писану биолошку комуникацију у медијима, иницира и учествује у друштвеним акцијама и дебатама са темом очувања
животне средине и одрживог развоја, природе и биолошке разноврсности, и на основу биолошких знања и критичког погледа на свет
користи и разуме савремене биотехнологије (вакцине, матичне ћелије, генетски модификована храна, генетске основе наследних
болести).

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Грађа, функција, филогенија и еволуција живог света

Ова компетенција омогућава ученику да овлада знањима и вештинама које ће му омогућити да разуме структуру, филогенију и
еволуцију живог света, човеково место и његову улогу у природи.
Основни ниво
Зна основе еволуционе биологије и основне чињенице о пореклу, јединству и биолошкој разноврсности живота на Земљи.
Средњи ниво
Примењује знања из еволуционе биологије у објашњењу филогенетских промена које су довеле до настанка постојеће биолошке
разноврсности на Земљи.
Напредни ниво
Дискутује и аргументује предности еволуционе теорије у односу на друга мишљења о пореклу и развоју живота на Земљи.
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СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Молекуларна биологија,физиологија и здравље

Ова компетенција омогућава ученику да стечена знања примењује у свакодневном животу за побољшање сопственог здравља и
одабир животног стила, као и доношење информисане одлуке о примени савремених биотехнологија.
Основни ниво
Зна основе молекуларне биологије, а посебно организацију генетичког материјала и основна правила генетике и наслеђивања,
као и генетичку основу наследних болести; зна основне механизме одржавања хомеостазе, нарочито у односу на променљивост
спољашње средине, и основне последице нарушавања хомеостазе организама на примеру човека.
Средњи ниво
Разуме значај молекуларне биологије и генетике у процесу настанка наследних болести; зна грађу и физиологију човека у и
активно примењује та знања у свакодневном животу за очување сопственог здравља.
Напредни ниво
Уме да дискутује и аргументује физиолошке и неуроендокрине основе адаптивног понашања, а посебно са аспекта
функционалне интеграције организама.

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Екологија, заштита животне средине и биодиверзитета, одрживи развој

Ова компетенција омогућава ученику да учествује у друштвеним дебатама ради доношења важних одлука, као што су одрживи
развој и заштита животне средине, заштита природе и биодиверзита.
Основни ниво
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Разуме основне принципе заштите животне средине и природе.

Средњи ниво
Зна основне механизме дејства загађујућих материја и мере за отклањање последица загађења животне средине, као и основне
факторе угрожавања природе и биодиверзитета и мере за заштиту природе.
Напредни ниво
Разуме сложене функционалне и хијерархијске везе између живих бића и њихове неживе околине у еко-системима и биосфери,
а посебно улогу и место човека у природи и његову одговорност за последице сопственог развоја.

Разред

Први

Годишњи фонд часова

74 часа

ИСХОДИ
По завршетку првог разреда ученик
ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

 прикупи, прикаже и тумачи
Биологија као наука.
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податке добијене истраживањем;
 осмисли поступак истраживања на
задато истраживачко питање,
креира и прати истраживачки
протокол;

БИОЛОГИЈА КАО
ПРИРОДНА НАУКА

 изнесе и вреднује аргументе на
основу доказа;
 закључује о јединству живота и
његовом заједничком пореклу на
основу заједничких особина живих
бића;
 доведе у везу основна својства
живих бића са просторним и
временским распоредом чинилаца
њиховог окружења;
 разврста биолошки важне
макромолекуле према њиховој
улози у остварењу животних
функција;
 примерима илуструје примену
биолошки важних макромолекула
у биотехнологији;
 упоређује прокариотску и
еукариотску ћелију на основу
биохемијских, анатомских и

ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА

БИОЛОШКИ
МАКРОМОЛЕКУЛИ

ЋЕЛИЈА – ГРАЂА И
ФУНКЦИЈА

Појам научних теорија.
Научна методологија.
Утицај биологије на развој технологије.
Утицај биологије на свакодневни живот.
Живи системи су високо организовани и хијерархијски
устројени.
Заједничке особине живих бића: ћелијска организација,
метаболизам, хомеостаза, раст, развиће и размножавање
(животни циклус), осетљивост и покретљивост (одговор на
промену средине/стимулусе), биолошка еволуција.
Нивои организационе сложености и организациони
ступњеви живих организама (молекули –органеле–ћелије–
ткива–органи–организам).
Хемијски састав живих бића; значај воде за одржавање
основних животних фунција; значај појаве слободног
кисеоника у Земљиној атмосфери; угљеник као главни
састојак биолошких молекула.
Структура и функција биомолекула: угљени хидрати,
липиди, протеини и нуклеинске киселине
Примена биолошких макромолекула у биотехнологији.
Ћелија као основна јединица живота; грађа и улога
ћелијских мембрана; прокариотска ћелија и еукариотска
ћелија.
Разлике и сличности између прокариотске и еукариотске
ћелије; ендосимбиоза.
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морфолошких карактеристика;

Промет кроз ћелијску мембрану.
Енергија као основа одржавања животних функција–
 доведе у везу утицај чинилаца из
метаболизам: промет и претварање енергије, АТП,
спољашње и унутрашње средине са
принцип регулације метаболизма (улога ензима).
динамиком ћелијских процеса;
Хемоаутотрофија, фотоаутотрофија, хетеротрофија,
ћелијско дисање.
 тумачи шеме ћелијског циклуса и
ћелијских деоба еукариота у
Ћелијска деоба и ћелијски циклус. Репликација ДНК као
контексту раста и размножавања;
предуслов деобе ћелија.
Митоза. Појава вишећеличности и улога митозе у
 постави шест кључних догађаја у
повећању броја ћелија (растењу) и обнављању ћелија
ЋЕЛИЈСКЕ ДЕОБЕ
историји живота на временској
вишећелијских организама.
скали;
Мејотичке деобе: биолошки смисао и значај; формирање
 тумачи филогенетске односе и
хаплоидних од диплоидних ћелија. Значај мејозе као
разноврсност живог света на
извора (генетичке) варијабилности организама.
Земљи ослањајући се на модел
Шест кључних догађаја у историји живота. Геолошка
„дрво живота“;
скала времена и настанак живота.
 примени или изради једноставне
Промене у току геолошке скале времена – еволутивне
кључеве за идентификацију живог
промене.
света.
Концепт порекла живих бића од заједничког претка.
ФИЛОГЕНИЈА И ПРИНЦИПИ Сличности организама на основу њихове сродности –
КЛАСИФИКАЦИЈЕ
филогенетски односи.
Значај успостављања критеријума класификације и
класификација организама.
Главне систематске категорије (врста, род, фамилија, ред,
класа, тип, царство, домен).
Примена модела „дрво живота“.
Кључни појмови садржаја: научни метод, принципи филогенетске класификације, ћелија, хомеостаза, биомакромолекули.
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Предмет

Биологија

Разред

Други

Годишњи фонд часова

70

Недељни фонд часова

2

Литература

Бригита Петров, Милош Калезић, Радомир
Коњевић “Биологија“ за II разред гимназије
општег смера, 1. издање, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 2003.

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку
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1.

Јединство живог света.
Царство Монера

 Утврђивање знања о
заједничким особинама
живих бића
 Стицање знања о грађи,
разноврсности и значају
Протиста

5

Исходи

2

3

Облик рада

Методе рада

 Утврдили знања о заједничким
 Фронтални
особинама живих бића
 Индивидуални
 Стекли знања о грађи,
разноврсности и значају Протиста
Корелација са другим
Наставна средства
предметом






 Уџбеник
 Фотографије
 Филм

 Усмена провера
 Тест



Монолошка
Дијалошка
Илустративни
Демонстративни

Време
реализације
 септембар
2009.

Праћење и оцењивање

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку
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2.

Царство животињаморфолошке одлике

 Стицање увида у
морфолошке особености
животиња, и појмове који
су истовремено и
систематски критеријуми

5

Исходи

2

3

Облик рада

Методе рада

 Ученици способни да наброје и
 Фронтални
објасне карактеристике животиња,
 Индивидуални
бескичмењака и кичмењака, у
најопштијем, на различитим
нивоима организације-ткива,
системи органа
 стицање увида у принципијелну везу
структуре-функције
 На основу увида у морфолошке
особености група стекли представу о
систематици животиња
Корелација са другим
Наставна средства
предметом












 Усмена провера
 Тест

Уџбеник
Слике
Схеме
Фотографије
Збирке природних
препарата
 Микроскоп



Монолошка
Дијалошка
Илустративни
Демонстративни

Време
реализације
 септембароктобар 2009.

Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

3.

Тема/модул/област

Систематика бескичмењака и
Хордата

Циљеви

 Стицање знања о
разноврсности
бескичмењака, и о
еколошком и
здравственом значају
појединих представника

број
часова у
области

18

Исходи

вежбе

утврђивање

7

обрада

Облик рада

Методе рада










 Усмена провера
 Тест



практ.

наст.

наст.

у
блоку

11

 ученици разликују групе
 Фронтални
бескичмењака
 Индивидуални
 објасне могуће еволуционе линије
 разумеју превентивне мере у односу
на паразитске организме
Корелација са другим
Наставна средства
предметом
Уџбеник
Слике
Схеме
Збирке природних

писмени
задаци

Монолошка
Дијалошка
Илустративни
Демонстративни

Време
реализације
 октобарновембар 2009.

Праћење и оцењивање
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препарата
 Микроскоп

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

4.

Тема/модул/област

Морфолошке одлике
кичмењака

Циљеви

 стицање увида у
морфолошке одлике
кичмењака и
принципијелну везу
структуре-функције
 стицање увида у
сличности и разлике
између група кичмењака

број
часова у
области

8

Исходи
 Ученици способни да објасне
основне морфолошке и
функционалне аспекте система

вежбе

утврђивање

3

Облик рада
 Фронтални
 Индивидуални

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

5

Методе рада
 Монолошка
 Дијалошка
 Илустративни

Време
реализације
 децембар 2009.

- 1170 -

органа код различитих група
кичмењака
 Стекли увид у еволуциони аспект
упоредне морфологије кичмењака
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Демонстративни







 Усмена провера
 Тест

Уџбеник
Слике
Схеме
Збирке природних
препарата
 Модели



Праћење и оцењивање

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

5.

Тема/модул/област

Систематика кичмењака

Циљеви

 проширивање знања о
разноврсности кичмењака

број
часова у
области

14

вежбе

утврђивање

6

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

8

- 1171 -

Исходи

Облик рада

 Ученици стекли увид у разноврсност
група кичмењака, и еволуциони
аспект упоредног прегледа група

Уџбеник
Слике
Схеме
Фотографије
Збирке природних
препарата






Монолошка
Дијалошка
Илустративни
Демонстративни

Корелација са другим
предметом

Наставна средства






 Фронтални
 Индивидуални

Методе рада



Време
реализације
 јануар 2009.март 2010.

Праћење и оцењивање
 Усмена провера
 Тест

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку
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6.

Физиологија биљака

 Усвајање основних
појмова физиологије
биљака
 разумевање принципа
функционисања биљака
 стицање увида у
практичну вредност
знања из области
физиологије биљака

20

9

Исходи

Облик рада

 Ученици способни да објасне
основне појмове, процесе, принципе
функционисања, развојне фазе и
значај у оквиру физиологије биљака
Наставна средства






Уџбеник
Слике
Схеме
Материјал из природе
Лабораторијски
материјал
 Микроскоп
Предмет

11

 Фронтални
 Групни
 Индивидуални

Корелација са другим
предметом
 Физика
 Хемија

Методе рада






Монолошка
Дијалошка
Илустративни
Демонстративни
Експеримент

Време
реализације
 март-јун 2010.

Праћење и оцењивање
 Усмена провера
 Тест

Биологија
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Разред

Трећи

Годишњи фонд часова

72

Недељни фонд часова

2

Литература

Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда
Недељковић „Биологија“ за III разред
гимназије општег смера, 2. издање, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2006.

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

1.

Тема/модул/област

Принципи функционисања
живих система

Циљеви

 усвајање појмова,
процеса, принципа и
значаја из области
физиологија животиња
 развој аналитичког и
синтетског мишљења
Исходи

број
часова у
области

13

вежбе

утврђивање

5

Облик рада

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

8

Методе рада

Време
реализације

- 1174 -

 Фронтални
 Индивидуални



разумевање појмова, процеса,
принципа из области
физиологија животиња
 увиђање важности познавања
основа физике и хемије за
разумевање физиолошких
процеса
 стицање знања која ће
олакшати усвајање градива из
биологије и хемије у 4. разреду
Корелација са другим
Наставна средства
предметом
 Уџбеник
 Слике
 Схеме

 Физика
 Хемија







Монолошка
Дијалошка
Илустративни
Демонстративни
Експеримент

 септембароктобар 2009.

Праћење и оцењивање
 Усмена провера
 Тест

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку
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2.

Нервни систем

 усвајање знања о
структурнофункционалној
организације нервног
система и значај
повезаности са другим
системима органа

25

Исходи

Бр.

Тема/модул/област

11

14

Облик рада

Методе рада

 разумевање основних појмова и
 Фронтални
принципа грађе и функције нервног
 Индивидуални
система код животиња и човека
 стицање увида у практичнупримену
основних знања у области медицине,
психологије и др.сродних области
Корелација са другим
Наставна средства
предметом











 Усмена провера
 Тест

Уџбеник
Слике
Фотографије
Схеме

Циљеви

 Психологија
 Хемија
 Физика

Монолошка
Дијалошка
Илустративни
Демонстративни

Време
реализације
 октобар 2009.фебруар 2010.

Праћење и оцењивање

Фонд/тип часа

- 1176 -

практ.
број
часова у
области

3.

Упоредна физиологија
система органа

 Проширивање и
продубљивање знања о
системиа органа и
њиховим основним
структурнофункционалним одликама
и повезаности

34

Исходи

вежбе

утврђивање

14

обрада

практ.

наст.

наст.

у
блоку

20

Облик рада

Методе рада

 навођење основних својстава грађе и  Фронтални
функције органских система
 Индивидуални
 увид у функционалну повезаност
система органа
 примена основних принципа
упоредне физиологије са сврхом
унапређења здравља
Корелација са другим
Наставна средства
предметом







 Уџбеник
 Слике
 Схеме

 Усмена провера
 Тест

 Хемија
 Физика

писмени
задаци

Монолошка
Дијалошка
Илустративни
Демонстративни
Експеримент

Време
реализације
 фебруар-јун
2010.

Праћење и оцењивање
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Предмет

Биологија

Разред

Четврти

Годишњи фонд часова

64

Недељни фонд часова

2

Литература

Драгана Цветковић, Дмитар Лакушић,
Гордана Матић, Александра Кораћ, Слободан
Јовановић „Биологија“ за IV разред
гимназијеопштег смера, разред гимназије
општег смера, 1. издање, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 2005.

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

1.

Тема/модул/област

Биологија развића
животиња

Циљеви

 Усвајање основних
појмова биологије
развића животиња
 Разумевање процеса на

број
часова у
области

11

вежбе

утврђивање

4

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

7
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различитим нивоима
организације, и у свим
фазама развића
 Стицање увида у значај и
примену знања из области
биологија развића
Исходи

Облик рада

Ученици ће бити способни да:

 Фронтални
 Индивидуални



Разумеју и повезују појмове,
процесе правила, принципе,
значај и примену знања из
области биологије развића
животиња
Корелација са другим
Наставна средства
предметом






Бр.

Тема/модул/област

Уџбеник
Слике
Фотографије
Схеме

Циљеви

 Психологија

Време
реализације

Методе рада





Монолошка
Дијалошка
Илустративни
Демонстративни



Праћење и оцењивање
 Усмена провера
 Тест

Фонд/тип часа

- 1179 -

практ.
број
часова у
области

2.

Молекуларна биологија

 Усвајање знања о
молекуларној основи
живота-нуклеинске
киселине, протеини,
геном и ген, и остали
важни појмови
 Упознавање процеса који
се налазе у основи
функционисања живих
бића
 Практична примена знања
из области молекуларна
биологијабиотехнологија,
медицина, привреда,
екологија и заштита
животне средине

14

Исходи
Ученици ће бити способни да:
 Разумеју и повезују појмове, процесе
правила, принципе, значај и примену
знања из области молекуларне

вежбе

1

утврђивање

5

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

8

Облик рада
 Фронтални
 Индивидуални

обрада

Време
реализације

Методе рада





Монолошка
Дијалошка
Илустративни
Демонстративни



- 1180 -

биологије

Корелација са другим
предметом

Наставна средства






Уџбеник
Слике
Фотографије
Схеме
Интернет

 Хемија
 Физика

Праћење и оцењивање
 Усмена провера
 Тест

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

3.

Тема/модул/област

Наслеђивање биолошких
особина

Циљеви

 Стицање знања о
појмовима, процесима,
принципима, значају и
примени генетике у
животу медицини,
привреди, екологији и
заштити животне средине

број
часова у
области

16

вежбе

утврђивање

7

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

9
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Исходи

Облик рада

Ученици ће бити способни да:
 Разумеју и повезују појмове, процесе
правила, принципе, значај и примену
знања из области генетике

Уџбеник
Слике
Фотографије
Схеме
Природни живи
материјал







Монолошка
Дијалошка
Илустративни
Демонстративни
Експеримент

Корелација са другим
предметом

Наставна средства






 Фронтални
 Индивидуални

 Хемија
 Физика
 Математика

Време
реализације

Методе рада


Праћење и оцењивање
 Усмена провера
 Тест

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

4.

Тема/модул/област

Еволуциона биологија

Циљеви

 Разумевање појма
еволуције
 Упознавање ученика са

број
часова у
области

9

вежбе

утврђивање

3

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

6
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теоријама еволуције
 Доказивање савремене
теорије еволуције на
основу материјалних
доказа
 Стицање увида у примену
знања о еволуционим
принципима
Исходи

Облик рада

Ученици ће бити способни да:

 Фронтални
 Индивидуални

 Разумеју и повезују појмове, процесе
правила, принципе, значај и примену
знања из области еволуционе
биологије
Корелација са другим
Наставна средства
предметом






Уџбеник
Слике
Фотографије
Схеме
Збирка фосилних
остатака

 Физика
 Хемија

Време
реализације

Методе рада





Монолошка
Дијалошка
Илустративни
Демонстративни



Праћење и оцењивање
 Усмена провера
 Тест
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

5.

Тема/модул/област

Екологија и заштита животне
средине

Циљеви

 Упознавање са
морфологијом и
анатомијом виших
биљака

број
часова у
области

14

Исходи

вежбе

утврђивање

5



 Фронтални
 Индивидуални

Разумеју проширено и
продубљено, и повезују,
појмове, процесе правила,
принципе, значај и примену
знања из области еволуционе
биологије
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Уџбеник
 Слике
 Фотографије

 Физика
 Хемија

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

9

Облик рада

Ученици ће бити способни да:

обрада

Време
реализације

Методе рада





Монолошка
Дијалошка
Илустративни
Демонстративни



Праћење и оцењивање
 Усмена провера
 Тест
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 Схеме

ХЕМИЈА
Циљ учења хемије је да ученик развије хемијска и техничко-технолошка знања, способности апстрактног и критичког мишљења,
способности за сарадњу и тимски рад, као припрему за даље универзитетско образовање и оспособљавање за примену хемијских знања
у свакодневном животу, одговоран однос према себи, другима и животној средини и став о неопходности целоживотног образовања.
ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Учењем хемије ученик развија разумевање за повезаност структуре супстанце са њеним својствима и практичном применом.
Тиме развија научну писменост као основу за: (а) праћење информација о доприносу хемије технолошким променама које се уграђују у
индустрију, пољопривреду, медицину, фармацију и побољшавају квалитет свакодневног живота; (б) дискусију о питањима/темама у
вези са заштитом животне средине, иницијативу и предузимљивост у заштити животне средине; (в) критичко преиспитивање
информација у вези с различитим производима индустрије (материјалима, прехрамбеним производима, средствима за хигијену,
лековима, горивом, ђубривима), њиховим утицајем на здравље и животну средину; (г) доношење одлука при избору и примени
производа. На крају средњег образовања сваки ученик безбедно рукује супстанцама и комерцијалним производима на основу
познавања својстава и промена супстанци које улазе у састав производа.
Кроз наставу и учење хемије ученик упознаје научни метод којим се у хемији долази до података, на основу којих се
формулишу теоријска објашњења и модели, и оспособљен је да кроз експериментални рад сазнаје о својствима и променама супстанци.
Унапређена је способност сваког ученика да користи информације исказане хемијским језиком: хемијским терминима, хемијским
симболима, формулама и хемијским једначинама.
Основни ниво
На крају средњег образовања ученик разуме шта је предмет истраживања хемије као науке, како се у хемији долази до сазнања,
као и улогу и допринос хемије у различитим областима људске делатности и у укупном развоју друштва. Ученик рукује
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производима/супстанцама (неорганским и органским једињењима) у складу с ознакама опасности, упозорења и обавештења на
амбалажи, придржава се правила о начину чувања супстанци (производа) и о одлагању отпада и предузима активности које доприносе
заштити животне средине. Избор и примену производа (материјала, прехрамбених производа, средстава за хигијену и сл.) базира на
познавању својстава супстанци. Припрема раствор одређеног процентног састава према потребама у свакодневном животу и/или
професионалној делатности за коју се образује. Правилну исхрану и остале активности у вези са очувањем здравља заснива на
познавању својстава и извора биолошки важних једињења и њихове улоге у живим системима. Ученик уме да правилно и безбедно
изведе једноставне огледе и објасни добијене резултате или пронађе објашњење у различитим изворима, користећи се хемијским
језиком (терминима, хемијским симболима, формулама и хемијским једначинама).
Средњи ниво
На крају средњег образовања ученик повезује примену супстанци у свакодневном животу, струци и индустријској производњи с
физичким и хемијским својствима супстанци, а својства супстанци са структуром и интеракцијама између честица. Повезује узроке
хемијских реакција, топлотне ефекте који прате хемијске реакције, факторе који утичу на брзину хемијске реакције и хемијску
равнотежу са примерима хемијских реакција у свакодневном животу, струци и индустријској производњи. Ученик разуме улогу
експерименталног рада у хемији у формирању и проверавању научног знања, идентификовању и синтези једињења, и уме да у
експерименталном раду прикупи квалитативне и квантитативне податке о својствима и променама супстанци. Користи одговарајућу
хемијску терминологију, хемијске симболе, формуле и хемијске једначине. Прати дискусију и, на основу аргумената, заузима став о
улози и примени хемије у свакодневном животу, о ефектима савремене технологије и технолошких процеса на друштво и животну
средину.
Напредни ниво
На крају средњег образовања ученик може да предвиди физичка и хемијска својства супстанци на основу електронске
конфигурације атома елемената, типа хемијске везе и утицаја међумолекулских интеракција. Ученик предвиђа својства дисперзног
система и примењује различите начине квантитативног изражавања састава раствора. Планира, правилно и безбедно изводи хемијске
реакције, израчунава масу, количину и број честица супстанци које учествују у реакцији, користи изразе за брзину реакције и
константу равнотеже. Ученик има развијене вештине за лабораторијски рад, истраживање својстава и промена супстанци и решавање
проблема. У објашњавању својстава и промена супстанци користи одговарајуће хемијске термине, хемијске симболе, формуле и
хемијске једначине. Дискутује о улози хемије у свакодневном животу, о ефектима савремене технологије и технолошких процеса на
друштво и животну средину. Предлаже активности у циљу очувања животне средине.
СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Хемијска писменост
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На крају средњег образовања ученик је формирао хемијску писменост као основу за праћење развоја хемије као науке и за
разумевање повезаности хемије, хемијске технологије и развоја друштва. Хемијска писменост помаже доношењу одлука у вези с
коришћењем различитих производа у свакодневном животу, као и активном односу према очувању здравља и животне средине.
Основни ниво
Ученик је формирао појмовни оквир као основу за разумевање окружења у коме живи, посебно својстава и промена супстанци и
комерцијалних производа с којима је у контакту у свакодневном животу и струци. Правилном употребом супстанци брине о очувању
здравља и животне средине. Има развијене вештине за безбедно и одговорно руковање супстанцама (производима) и правилно
складиштење отпада.
Средњи ниво
Ученик је формирао појмовни оквир за праћење информација у области хемије као науке, о доприносу хемије развоју
технологије и друштва. Сагледава квалитативне карактеристике и квантитативне односе у хемијским реакцијама и повезује их са
утицајима на животну средину, производњу и развој друштва. Појмовни оквир помаже праћењу јавних дискусија у вези с применом
одређене технологије и утицају на здравље појединца и животну средину, као и за доношење одлука у вези с избором производа и
начином њиховог коришћења.
Напредни ниво
На крају средњег образовања ученик примењује фундаменталне принципе у вези са структуром, својствима и променама
супстанци у осмишљавању стратегије и решавању проблема, постављању хипотеза и планирању истраживања за проверу хипотеза,
анализирању и интерпретацији прикупљених података и извођењу закључака на основу података и чињеница. Ученик вреднује
поступке и алтернативне приступе решавању проблема, вреднује добијене резултате и доноси одлуке на основу разумевања хемијских
појмова.

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Научни метод у хемији и хемијски језик
На крају средњег образовања ученик прикупља податке о својствима и променама супстанци посматрањем и мерењем; планира
и описује поступак; правилно и безбедно рукује супстанцама, прибором, посуђем и инструментима; представља резултате табеларно и
графички; уочава трендове и користи хемијски језик (хемијски термини, хемијски симболи, формуле и хемијске једначине) за
формулисање објашњења, закључака и генерализација.
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Основни ниво
Ученик прати поступак и уме да: испита својства и промене супстанци; изведе мерење физичких величина; правилно и безбедно
рукује супстанцама, прибором, посуђем и инструментима; опише поступак и представи резултате према задатом обрасцу; објасни
добијене резултате или пронађе објашњење у различитим изворима, користећи хемијску терминoлoгиjу, хемијске симболе, формуле и
хемијске једначине.
Средњи ниво
Ученик уме да: у експерименталном раду прикупи квалитативне и квантитативне податке о својствима и променама супстанци;
користи одговарајућу апаратуру и инструменте; мери, рачуна и користи одговарајуће јединице; формулише објашњења и закључке
користећи хемијски језик (термине, хемијске симболе, формуле и хемијске једначине).
Напредни ниво
Ученик планира и изводи експерименте (анализира проблем, претпоставља и дискутује могућа решења/резултате; идентификује
променљиве, планира поступке за контролу независних променљивих, прикупља податке о зависним променљивим); анализира
податке, критички преиспитује поступке и резултате, објашњава уочене правилности и изводи закључке; припрема писани или усмени
извештај о експерименталном раду/истраживању; приказује резултате мерења водећи рачуна о тачности инструмента и значајним
цифрама. Размењује информације повезане с хемијом на различите начине, усмено, у писаном виду, у виду табеларних и графичких
приказа, помоћу хемијских симбола, формула и хемијских једначина.

Разред
Годишњи фонд часова

Први
74 часа

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ
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проналази и критички одабира потребне
хемијске информације из различитих
извора;
користи хемијски научни језик за
описивање структуре, својстава и
промена супстанци;
наводи примере о значају хемије за
савремено друштво;
описује научни метод у хемији;
објашњава значај хемијског
експеримента;
изражава физичке величине у
одговарајућим мерним јединицама
међународног сиситема (SI) и разликује
основне и изведене физичке величине;
табеларно и графички приказује резултате
мерења;
класификује супстанце на основу
честичне структуре супстанци;
прикаже шематски електронске
конфигурације атома и јона;
описује стање електрона у атому
квантним бројевима;
тумачи и предвиђа својства хемијског
елемента на основу електронске
конфигурације атома;
предвиђа промену енергије јонизације,
афинитета према електрону,
електронегативности у зависности од

ХЕМИЈА КАО НАУКА

ВРСТЕ СУПСТАНЦИ

СТРУКТУРА АТОМА

ХЕМИЈСКЕ ВЕЗЕ

Значај хемије за савремено друштво и одрживи развој.
Макроскопски, субмикроскопски и симболички ниво
описивања/представљања супстанци, њихове структуре,
својстава и хемијских промена.
Научни метод у хемији. Хемијски експеримент.
Мерења, математичка обрада и представљање резултата
мерења.
Појам и класификације супстанци.

Развој идеје о атомској структури супстанци. Структура
атома. Атомски и масени број. Изотопи.
Релативна атомска маса.
Боров атомски модел. Квантномеханички модел атома.
Изградња електронског омотача. Електронска
конфигурација и Периодни систем елемената.
Енергија јонизације и афинитет према електрону.
Атомски и јонски полупречници.
Периодична својства елемената.
Демонстрациони огледи:
– упоређивање реактивности елемената у првој и
седамнаестој групи Периодног система елемената;
– упоређивање промена хемијских својстава елемената
треће периоде.
Јонска веза и структура супстанци с јонском везом.
Ковалентна веза.
Луисове формуле и структуре и геометрија молекула.
Савремене теорије ковалентне везе.
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атомског броја у групи и периоди;
приказује електронски Луисове симболе и
формуле атома, јона и молекула;
предвиђа геометрију молекула на основу
Луисове формуле;
објашњава поларност молекула;
користи међумолекулске интеракције за
објашњење агрегатних стања супстанци;
примењује једначину стања идеалног
гаса;
тумачи фазни дијаграм на примеру воде;
објашњава утицај водоничне везе на
својства супстанци;
објашњава разлике између аморфних и
кристалних супстанци;
предвиђа својства супстанци на основу
типа кристалне решетке;
објашњава својства дисперзних система и
њихову примену у свакодневном животу;
рачуна количинску концентрацију,
масену концентрацију и молалност
раствора;
рачуна снижење температуре мржњења и
повишење температуре кључања у
воденим растворима електролита и
неелектролита;
припреми растворе за потребе у
лабораторији и свакодневном животу.
анализира односе количине супстанце,
броја честица и масе супстанце;

Поларност молекула.
Међумолекулске интеракције и
својства супстанци с ковалентном везом.
Метална веза и метална кристална решетка.
Агрегатна стања супстанци. Својства гасова. Авогадров
закон и моларна запремина гаса. Једначина стања
идеалног гаса.
Течности. Фазни прелази и фазни дијаграми.
Чврсте супстанце: аморфне и кристалне супстанце.
Демонстрациони огледи:
– сублимација јода;
– испитивање поларности молекула воде.
Појам и врсте дисперзних система.
Значај и примена дисперзних система.
Прави раствори.
Растворљивост. Фактори који утичу на растворљивост
чврстих супстанци у води. Засићени и презасићени
раствори.
Растварање и топлотне промене при растварању
Квантитативан састав раствора.
ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ Колоидни раствори.
Колигативна својства раствора.
Демонстрациони огледи:
– испитивање растворљивости различитих супстанци у
поларним и неполарним растварачима;
– испитивање топлотних ефеката растварања.
Лабораторијска вежба
- припремање раствора задате количинске
концентрације, припремање колоидног раствора
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образлаже значај квантитативних односа
у хемијским системима;
изводи стехиометријска израчунавања на
основу задатих података;
процењује топлотне промене у физичким
и хемијским процесима на основу
експерименталних података;
разматра факторе који утичу на брзину
хемијске реакције и процењује њихов
утицај на хемијске процесе у индустрији
и свакодневном животу;
објашњава значај хемијске равнотеже у
хемијским и технолошким системима;
експериментално испитује понашање
хемијских равнотежних система;
разликује киселине и базе на основу
једначина електролитичких дисоцијација
и протолитичких реакција;
пише и тумачи једначине јонских
реакција;
рачуна концентрације јона у растворима
електролита на основу степена
дисоцијације;
рачуна pH вредност раствора јаких
киселина и база на основу количинске
концентрације раствора;
препознаје примере киселина, база и соли
у свакодневном животу;
испитује киселост водених раствора

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ

желатина и упоређивање својстава правих и колоидних
раствора.
Појам и типови хемијских реакција. Једначине
хемијских реакција.
Количина супстанце. Моларна маса супстанце. Закон
сталних масених односа и закон вишеструких масених
односа.
Масени удео елемента у једињењу.
Одређивање емпиријске и молекулске формуле
једињења.
Стехиометријска рачунања на основу хемијских
једначина.
Лимитирајући реактант и принос хемијске реакције.
Топлотне промене при хемијским реакцијама.
Реакциона топлота. Енергија активације. Стандардна
топлота хемијске реакције.
Хесов закон.
Брзина хемијске реакције.
Закон о дејству маса.
Хемијска равнотежа. Примена Ле Шатељеовог
принципа.
Демонстрациони огледи:
- Кретање честица као услов за хемијску реакцију:
реакција хлороводоника и амонијака.
- Егзотермне и ендотермне реакције: разлагање сахарозе
при загревању, реакција баријум-хидроксида и
амонијум-хлорида и реакција калцијум-оксида и воде.
Лабораторијска вежба
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помоћу различитих киселинско-базних
индикатора;
препознаје примере оксидоредукционих
процеса у свакодневном окружењу;
пише и тумачи једначине
оксидоредукционих реакција;
наводи примере оксидационих и
редукционих средстава;
пореди својства метала у односу на
реакције са киселинама (које немају
оксидациона својства);
безбедно по себе и друге рукује
лабораторијским прибором, посуђем и
супстанцама;

КИСЕЛИНЕ, БАЗЕ И
СОЛИ

1.Чиниоци који утичу на брзину хемијске реакције:
– природа реактаната: реакције цинка са етанском и са
хлороводоничном киселином; реакције магнезијума и
цинка са хлороводоничном киселином;
– концентрација реактаната: реакција цинка са
разблаженом и концентрованом хлороводоничном
киселином;
– температура: реакција цинка са разблаженом
хлороводоничном киселином на 25 °С и на 60 °С;
– додирна површина реактаната: реакција чврстог
калијум-јодида и чврстог олово(II)-нитрата и реакција
раствора калијум-јодида и раствора олово(II)-нитрата;
– катализатори: разлагање водоник-пероксида уз
катализатор манган(IV)-оксид.
2. Чиниоци који утичу на хемијску равнотежу:
– промена концентрације учесника реакције: утицај
додавања чврстог амонијум-хлорида или чврстог
гвожђе(III)-хлорида у реакцији гвожђе(III)-хлорида са
амонијум-тиоцијанатом;
– промена температуре: реакција бакар(II)-сулфата и
натријум-хлорида на 60 °С и 15 °С.
Раствори електролита.
Електролитичка дисоцијација. Степен електролитичке
дисоцијације, јаки и слаби електролити.
Јонске реакције.
Протолитичка теорија киселина и база.
Јонски производ воде и pH вредност водених раствора.
Демонстрациони огледи:
Испитивање pH вредност водених раствора електролита
универзалном индикаторском хартијом.
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Лабораторијска вежба
– јонске реакције (реакције раствора баријум-хлорида и
разблажене сумпорне киселине, чврстог натријумкарбоната и хлороводоничне киселине);
– добијање соли;
– титрација раствора јаке киселине јаком базом.
Оксидоредукционе реакције.
Оксидациони број, оксидација и редукција.
Оксидациона и редукциона средства. Напонски низ
метала.
ОКСИДОРЕДУКЦИОНЕ Демонстрациони огледи:
РЕАКЦИЈЕ
– реакција гвожђе(II)-сулфата са калијумперманганатом у киселој и у базној средини;
– реакција гвожђа са раствором бакар(II)-сулфата и
гвожђа са раствором цинк-сулфата.
Кључни појмови садржаја: научни метод, структура супстанце, дисперзни системи, хемијске реакције, оксидоредукционе реакције,
протолитичка теорија киселина и база и pH вредност раствора.

Образовни профил

ОПШТИ гимназија

Предмет

`ХЕМИЈА

Разред

Трећи
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Годишњи фонд часова

70

Недељни фонд часова

2

Литература

ХЕМИЈА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

1

Тема/модул/област

 СТРУКТУРА И
РЕАКТИБНОСТ
ОРГАНСКИХ МОЛЕК
УЛА

Циљеви

 УПОЗНАВАЊЕ
УЧЕНИКА ДА
РЕАКТИВНОСТ
ЗАВИСИ ОД
СТРУКТУРЕ
МОЛЕКУЛА
Исходи

број
часова у
области

8

вежбе

утврђивање

4

Облик рада

 Ученици треба да претпоставе  ФРОНТАЛНИ
реактивност на основу структуре
И ГРУПНИ
молекула ,да разликују хомолитичко
и хетеролитичко цепање молекула,

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

4

Методе рада
 Дијалошка

Време
реализације
 СЕПТЕМБАР
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да
препознају
функционалне групе.
Наставна средства
 ТАБЛА КРЕДА

основне

Корелација са другим
предметом
 ФИЗИКА И
МАТЕМАТИКА

Праћење и оцењивање
 УСМЕНО И ПИСМЕНО
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

2

Тема/модул/област

 АЛКАНИ

Циљеви

 Обновити и продубити
знање о алканима
Исходи

број
часова у
области

вежбе

4

утврђивање

2

Облик рада

обрада

писмени
задаци

наст.

наст.

у
блоку

2

Методе рада

 Прпеознавање структуре и правилно  ФРОНТАЛНИ
давање имена алкана ,корелација
ГРУПНИ
између особине и структуре,
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 ДИЈАЛОШКА

 ТАБЛА КРЕДА
МОДЕЛИ МОЛЕКУЛА

 УСМЕНО И ПИСМЕНО

 ФИЗИКА И
МАТЕМАТИКА

практ.

Време
реализације
 ОКТОБАР

Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

3

Тема/модул/област

 СТЕРЕОХЕМИЈА
ОРГАНСКИ МОЛЕКУЛА

Циљеви

Упознавање ученика са
појмом стерео хемија
Исходи

број
часова у
области

4

вежбе

утврђивање

2

Облик рада

обрада

писмени
задаци

наст.

наст.

у
блоку

2

Методе рада

 Ученици треба да разликују појам
 ФРОНТАЛНИ
конформација и конфигурација,као и
И ГРУПНИ
њихове облике и да повежу са
стабилношћу молекула.
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Дијалошка



 Усмено и писмено

 Математика и физика

практ.

Време
реализације
 ОКТОБАР

Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

4

Тема/модул/област

 АЛКЕНИ

Циљеви

 Обнављање и
продубљивање знања о
алкенима
Исходи

број
часова у
области

6

вежбе

утврђивање

3

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

3

Облик рада

Методе рада

 Препознавање структуре правилно
 ФРОНТАЛНИ
давање имена иправилно писање
И ГРУПНИ
структурних формула на основу
задатих имена,које сировине можемо
користити за добијње алкина,веза
између сруктуре особина
реактивности алкина.
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Дијалошка



 Усмено и писмено

 Математика и физика

Време
реализације
 НОВЕМБАР

Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

5

Тема/модул/област

 АЛКИНИ

Циљеви

 Обхављање
ипродубљивање зхања из
алкина
Исходи

број
часова у
области

вежбе

3

утврђивање

1

Облик рада

обрада

писмени
задаци

наст.

наст.

у
блоку

2

Методе рада

 Препознавање структуре ,правилно
 ФРОНТАЛНИ
писање формула на основу имена
И ГРУПНИ
иправилно давање имена зададих
једињења,разумевање реакција и
реактивности алкина.
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Дијалошка



 Писмено и усмено

Математика и физика

практ.

Време
реализације
 НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР

Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

6

Тема/модул/област

 АРЕНИ

Циљеви

 Упознавање ученика са
класом једињења арена
Исходи

број
часова у
области

4

вежбе

утврђивање

2

Облик рада

обрада

писмени
задаци

наст.

наст.

у
блоку

2

Методе рада

 Препоѕнавање стуктуре арена
 ФРОНТАЛНИ
,давање имена и правилно писање
И ГРУПНИ
формула.Увидети корелацију
између хемијских особина и
реактивности.Увидети разлику и
сличност са другим једињењима.
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Дијалошка



 Писмено и усмено

 Математика и физика

практ.

Време
реализације
ДЕЦЕМБАР

Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

7

Тема/модул/област

 ХАЛОГЕНИ ДЕРИВАТИ
УГЊОВОДОНИКА

Циљеви

 Упознавање ученика са
новом класом једињења
Исходи

број
часова у
области

2

вежбе

утврђивање

1

Облик рада

обрада

писмени
задаци

наст.

наст.

у
блоку

1

Методе рада

 Препознавање структуре иправилно  ФРОНТАЛНИ
давање имена.Пронаћи везу између
И ГРУПНИ
структуре и ивелике реактивности
халогених деривата угњоводоника.
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Дијалошка



 Писмено и усмено

 Физика и математика

практ.

Време
реализације
 ДЕЦЕМБАР

Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

8

Тема/модул/област

 ОПТИЧКА ИЗОМЕРИЈА

Циљеви

 Упознавање ученика са
појмом оптичка изомерија

број
часова у
области

4

Исходи

вежбе

утврђивање

2

Облик рада

обрада

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Методе рада

 Ученици на основу структурне
 ФРОНТАЛНИ
формуле треба да препознају да ли је
И ГРУПНИ
то једињење оптички активно ,
такође треба да препоѕнају дали се
ради о ЦИС или ТРАНС изомеру.
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Дијалошка



 усмено

 физика

писмени
задаци

Време
реализације
 ЈАНУАР

Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

9

Тема/модул/област

 Алкохоли иФеноли

Циљеви

 Обнављање
ипродубљивање знања о
алкохолима и фенолима

број
часова у
области

5

Исходи

вежбе

утврђивање

2

Облик рада

обрада

писмени
задаци

наст.

наст.

у
блоку

3

Методе рада

 Ученици треба да препознају на
 ФРОНТАЛНИ
основу функционалне групе о којој
И ГРУПНИ
класи једињења са ради.Правилно да
дају назив једињења , на основу
структуре да повежу разлику у
реактивности између ове две класе
једињења.
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Дијалошка



 писмено и усмено

 биологија

практ.

Време
реализације
 ФЕБРУАР

Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

10

Тема/модул/област



Етри

Циљеви

 Упознати ученике са
новом класом једињења

број
часова у
области

2

Исходи

вежбе

утврђивање

1

Облик рада

обрада

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1

Методе рада

 Ученици треба да препознају
 ФРОНТАЛНИ
структурно етре и да доведу у везу
И ГРУПНИ
њихову структуру иреактивност као
и хемијске особине етра.
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Дијалошка



 усмено

биологија

писмени
задаци

Време
реализације
 ФЕБРУАР

Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

- 1206 -

11

 Алдехиди и Кетони

 Упознавање са класом
једињења алдехида и
кетона

6

Исходи

2

Облик рада

4

Методе рада

 Ученици треба да структурно
 ФРОНТАЛНИ
препознају по функционалној групи
И ГРУПНИ
о ком се једињењу ради,да упореде
реактивнист на основу природе
функционалне групе и саме
структуре као и да увиде и упореде
реактивност и структуру алдехида
и кетона.
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Дијалошка



 усмено и писмено

 биологија

Време
реализације
 МАРТ

Праћење и оцењивање
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=

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

12

Тема/модул/област

 Карбонске киселине

Циљеви

 Упознати ученике са
класом једињења
карбонске киселине
Исходи

број
часова у
области

8

вежбе

утврђивање

4

Облик рада

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

4

Методе рада

Време
реализације
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 Ученици треба да препознају
 ФРОНТАЛНИ
структурне формуле карбонских
И ГРУПНИ
киселина,да дају правилно називе.Да
уоче везу између реактивности и
функционалне групе,као и да
претпоставе могућност одвијања
реакције.
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Дијалошка



 писмено и усмено

 биологија

 АПРИЛ

Праћење и оцењивање

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку
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13

 Амино и нитро једињења

 Упознати ученике са
азотовим органским
једињењима

4

Исходи

2

2

Облик рада

Методе рада

 Ученици треба да знају структурно
 ФРОНТАЛНИ
да преставе амино једињења,да уоче
И ГРУПНИ
њихов значај у биолошким
системима.
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Дијалошка



 усмено

 биологија

Време
реализације
 МАЈ

Праћење и оцењивање

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.

практ.
наст.
у
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блоку
14

 Сумпорна и органска
једињења

 Упознати ученике са
сумпорним органским
једињењима.

3

Исходи

1

2

Облик рада

Методе рада

 Ученици треба да препознају
 ФРОНТАЛНИ
сумпорна једињења ињихов значај у
И ГРУПНИ
биолошким системима
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Дијалошка



 усмено

 биологија

Време
реализације
 МАЈ

Праћење и оцењивање

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

практ.
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области

наст.

наст.
у
блоку

15

 Хетеро циклична
једињења

 Упознати ученике са
класом хетеро цикличних
једињења

4

Исходи

2

Облик рада

2

Методе рада

 Ученици треба да разликују
 ФРОНТАЛНИ
карбоциклична и хетеро циклична
И ГРУПНИ
једињења као и да знају основне
називе хетеро цикличних
једињења.да повежу хетероциклична
једињења са биолошким
макромолекулима.
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Дијалошка



 усмено

 биологија

Време
реализације
 МАЈ ЈУН

Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

16

Тема/модул/област

 Методе изоловања и
пречишћавања

Циљеви

 Упознавање ученика са
основним техникама
изоловања

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

6

Исходи

обрада

писмени
задаци

3

Облик рада

наст.

наст.

у
блоку

3

Методе рада

 Ученици треба да схвате суштину
 ФРОНТАЛНИ
сваке технике,да препознају кад коју
И ГРУПНИ
да користе и шта ће том приликом да
добију.
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Дијалошка



 Практична настава

 физика

практ.

Време
реализације
 јун

Праћење и оцењивање
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Образовни профил

Општи гимназија

Предмет

Хемија

Разред

ЧЕТВРТИ

Годишњи фонд часова

64

Недељни фонд часова

2

Литература

Хемија за четврти разред гимназије,Јулијана
Петровић и Смиљана Велимировић Збирка
задатака из хемије за трећи и четврти разред
,Јанош Ченади и Велимир Попсавин

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

1

Тема/модул/област

 УГЊЕНИ ХИДРАТИ

Циљеви

 Упознавање ученика са
макромолекулима
угњених хидрата

број
часова у
области

12

вежбе

утврђивање

5

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

7
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Исходи

Облик рада

Методе рада

 Ученици дефинишу појам угњених
 Групни
хидрата ;наводе основне особине
фронтални
шећера ;исправно исписују
структурне формуле;објашњавају
функцију и значај ових
макромолекула.
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 дијалошка

 уџбеник

 писмено и усмено

 биологија

Време
реализације
Септембар
октобар

Праћење и оцењивање

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

2

Тема/модул/област

 ЛИПИДИ

Циљеви

 Упознавање ученика са
макро молекулима
липидима

број
часова у
области

6

вежбе

утврђивање

2

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

4

- 1215 -

Исходи

Облик рада

Методе рада

 Ученици наводе основне особине
 Групни
липида;исправно исписују
фронтални
формуле;објешњавају улогу липида
као макромолекула у биолошким
системима.
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 дијалошка

 уџеник

 писмено и усмено

 биологија

Време
реализације
 октобар
новембар

Праћење и оцењивање

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

3

Тема/модул/област

Алкалоиди и антибиотици

Циљеви

Упознавање ученика са
једињењима велике
реактивности

број
часова у
области

3

вежбе

утврђивање

1

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2
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Исходи

Облик рада

Методе рада

 Ученици објашњавају улогу
 Групни
алкалоида и антибиотика и начин
фронтални
њиховог деловања на живи
организам.
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 дијалошка

 уџбеник

 усмено

 биологија

Време
реализације
 новембар

Праћење и оцењивање

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

4

Тема/модул/област

 протеини

Циљеви

 Упознати ученике са
макромолекулима
протеинима
Исходи

број
часова у
области

9

вежбе

утврђивање

3

Облик рада

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

6

Методе рада

Време
реализације
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 Ученици дефинишу појам
 Групни
протеина;наводе основне физичко
фронтални
хемијске особине;објашњавају улогу
у живим системима;исправно
исписују формуле амино киселина.
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 дијалошка

 уџбеник

 писмено и усмено

 биологија

Новембар
децембар

Праћење и оцењивање

Фонд/тип часа
Б
р
.

практ.
Тема/модул/област

5  нуклеинске киселине

Циљеви

 Упознати ученике са
макромолекулима
нуклеинске киселине

број
часова у
области

10

Исходи
 Ученици наводе основне хемијске
особине;објашњавају биолошки
значај и њихов значај у живим
системима;исправно исписују

вежбе

утврђивање

3

Облик рада
 Групни
фронтални

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

7

Методе рада
 дијалошка

Време
реализације
 децембар
јануар

- 1218 -

формуле нуклеинских база.

Корелација са другим
предметом

Наставна средства
 уџбеник

 биологија

Праћење и оцењивање
 писмено и усмено

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

6

Тема/модул/област

 витамини и хормони

Циљеви

 УПОЗНАВАЊЕ
УЧЕНИКА СА
ВИТАМИНИМА И
ХОРМОНИМА

број
часова у
области

5

Исходи
 Ученици дефинишу појам витамина
хормона;наводе њихову улогу у
живим системима и значај њиховог
присуства.

вежбе

утврђивање

2

Облик рада
 Групни
фронтални

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

3

Методе рада
 дијалошка

Време
реализације
 јануар
фебруар
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Наставна средства
 уџбеник

Корелација са другим
предметом
 биологија

Праћење и оцењивање
 усмено
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

7

Тема/модул/област

 основи метаболизма

Циљеви

 Упознавање ученика са
појмом метаболизам

број
часова у
области

16

Исходи

вежбе

утврђивање

6

Облик рада

обрада

практ.

наст.

наст.

у
блоку

10

Методе рада

 Ученици дефинишу појам
 Групни
анаболизам и катаболизам;наводе
фронтални
значај правиног одвијања
метаболизма у живим системима и
правилно исписују формуле
метаболитичких циклуса.
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 дијалошка

 уџбеник

 писмено усмено

 биологија

писмени
задаци

Време
реализације
 март април
maj

Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

8

Тема/модул/област

 Биотехнологија и њене
могућности

Циљеви

Упознати ученике са
научном дисциплином
биотехнологијом

број
часова у
области

3

Исходи

вежбе

утврђивање

1

Облик рада

обрада

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Методе рада

 Ученици наводе основе изучавања
 Групни
биотехнологије њен значај и
фронтални
могућности у науци.
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 дијалошка

 уџбеник

 усмено

 биологија

писмени
задаци

Време
реализације
 maj

Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област



Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку


Исходи

Облик рада









Корелација са другим
предметом

Наставна средства


Време
реализације

Методе рада


Праћење и оцењивање


ФИЗИКА
- 1223 -

Циљ учења физике јесте стицање функционалне научне писмености, оспособљавање ученика за уочавање и примену физичких
закона у свакодневном животу, развој логичког и критичког мишљења у истраживањима физичких феномена.

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Општа предметна компетенцијапредставља опис шта ученици знају и могу да ураде наоснову укупног општег образовања у
физици. Другим речима, она описује шта је крајња сврха учења физике као општеобразовног предмета у средњој школи. Кроз опште
средњошколско учење физике очекује се да ученици повежу физичке законе и процесе са практичном применом и тако постигну
научну писменост која ће им омогућити праћење и коришћење информација у области физике, исказаних језиком физике (физичким
терминима, симболима, формулама и једначинама), дискусију и доношење одлука у вези с темама из области физике, значајним за
појединца идруштво. На првом месту то се односи на безбедно руковање уређајима, алатима и комерцијалним производима и на бригу
о животној средини. Поред тога, очекује се развијање истраживачког односа према окружењу кроз експериментални рад којим се
упознаје научни метод, као иразумевање природе науке, научно истраживачког рада и подржавање доприноса науке квалитету живота
појединца и развоју друштва.
СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Специфичне предметне компетенције представљају опис специфичних способности ученика које му омогућавају да развије
општу предметну компетенцију. Оне обухватају природно научну писменост – основ за праћење развоја физике као науке и
разумевање повезаности физике и савремене технологије и развоја друштва. Даље, обухватају способност прикупљања података о
својствима и променама појава и система посматрањем и мерењем; планирање и описивање поступака; правилно и безбедно руковање
уређајима и мерним прибором. Специфичне компетенције обухватају представљање резултата мерења табеларно и графички; уочавање
трендова и у објашњавању физичких законитости и извођењу закључака.
Разред
Годишњи фонд часова

Први
74 часа
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ИСХОДИ
По завршетку првог разреда ученик ће бити
у стању да:
 разликује скаларне и векторске физичке
величине и примењује основне операције
на њима;

ОБЛАСТ/ ТЕМА

Предмет, методе и задаци физике. Веза физике са
другим природним наукама и са техником.
Физичке величине – основне и изведене јединице
(SI). Закони физике.

 објасни значај и улогу експеримента и
теорије у описивању физичких процеса и
појава, самостално припреми
једноставнији пројекат и изведе
одговарајуће физичко истраживање;
 анализира и графички приказује законе
равномерног, равномерно променљивог
праволинијског и кружног кретања;

УВОД У ФИЗИКУ

 анализира различите облике кретања и
одређује њихове параметре;

Вектори и основне операције са векторима
(сабирање вектора, множење вектора скаларом,
разлагање вектора).
Демонстрациони оглед:
– Операције с векторима (помоћу динамометaра
на магнетној табли).
Механичко кретање, вектор положајаи померај.
Путања и пут.
Средња и тренутна брзина. Закон слагања брзина.

 решава различите задатке (квалитативне,
рачунске, експерименталне);
 објасни дејство центрипеталне и
центрифугалне силе, препознаје их и
схвата њихов значај у конкретним
примерима (кретање возила у кривини,
кружење сателита око Земље,
цетрифугирање...);

САДРЖАЈИ

КРЕТАЊЕ

Убрзање, тангенцијална и нормална компонента
убрзања.
Закони равномерног и равномерно-променљивог
праволинијског кретања.
Кретање са убрзањем g - вертикални,
хоризонтални и коси хитац.
Kружно кретање материјалне тачке, појмови и
величине које га дефинишу. Веза између угаоних
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 користи аналогију између величина и
закона транслаторног и ротационог
кретања и примењује у решавању
проблема;
 објасни услове и разликује облике
равнотеже, користи их у свакодневној
пракси;
 објашњава принцип рада и примену
простих машина (полуга, стрма раван,
котур);

и линијских величина.
Равномерно и равномерно-променљиво кружно
кретање материјалне тачке.
Круто тело, транслаторно и ротационо кретање.
Аналогија кинематичких величина којима се
описују транслаторно и ротационо кретање.
Закони равномерног и равномерно-променљивог
ротационог кретања.
Демонстрациони огледи:

 повеже утицај гравитације са кретањем
тела, појавама и процесима на Земљи и у
Сунчевом систему;

– Равномерно и равномерно-убрзанокретање
(помоћу колица, тегова и хронометра; помоћу
цеви са ваздушним мехуром).

 разликује појмове сила Земљине теже и
тежина тела, разуме разлику између масе
и тежине тела и познаје услове за
бестежинско стање;

– Средња брзина, тренутна брзина и убрзање
(помоћу дигиталног хронометра са
сензоримаположаја или помоћу data-logera са
одговарајућим сензорима).

 анализира и повезује појмове механички
рад, снага, кинетичка и потенцијална
енергија;

– Кружно кретање и ротација тела (помоћу
центрифугалне машине и ротационог диска) –
демонстрација одговарајућих кинематичких
величина.



Лабораторијска вежба

користи законе одржања импулса и
механичке енергије у решавању проблема
и препознаје их у окружењу;

 повезује законе кретања са силом и
енергијом и примењује Њутнове законе

– Проучавање равномерног и убрзаног
праволинијског кретања помоћу Атвудове
машине и дигиталног хронометра са сензорима
положаја.
- 1226 -

механике и законе одржања;

Узајамно деловање тела – сила.
Силе у механици (сила теже, сила затезања, сила
притиска и сила реакције подлоге, сила потиска,
сила отпора средине).

 самостално постави једноставан
експеримент, прикупи податке мерењем,
обради их на одговарајући начин
(табеларно, графички) и одреди тражену
величину са грешком мерења;

Маса и импулс.
Њутнови закони механике

 повезује теорију и праксу, објашњава
резултате експеримента и процењује
њихову сагласност са предвиђањима.

Трење. Силе трења мировања,
клизања и котрљања.
Центрипетална сила. Силе код кружног кретања.
ДИНАМИКА
ТРАНСЛАЦИОНОГ КРЕТАЊА

Инерцијални и неинерцијални референтни
системи. Силе инерције.
Демонстрациони огледи:
– Слагање сила (колинеарних и неколинеарних).
– Други Њутнов закон (помоћу колица за
различите силе и масе тегова).
– Галилејев експеримент (кретањекуглице по
жљебу, уз и низ стрмураван).
– Трећи Њутнов закон (колицаповезана опругом
или динамометром).
– Сила трења на хоризонталној подлози и на
стрмој равни са променљивим нагибом.
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– Центрипетална сила (помоћу концаза који је
везано неко мало тело, помоћу динамометра и
диска којиротира).
Лабораторијске вежбе
– Провера II Њутновог закона помоћу колица и
тегова или Атвудове машине.
– Одређивање коефицијента трења.
Момент силе. Момент инерције.
Момент импулса.
Основни закон динамике ротације.
ДИНАМИКА
РОТАЦИОНОГ
КРЕТАЊА
КРУТОГ
ТЕЛА

Спрег сила, момент спрега.
Демонстрациони огледи:
– Момент силе, момент инерције (Обербеков
точак, обртни диск или слично).
Лабораторијска вежба
– Провера закона динамике ротације помоћу
Обербековог точка.

РАВНОТЕЖА
ТЕЛА

Статичка (стабилна, лабилна, индиферентна) и
динамичка равнотежа.
Услови равнотеже. Равнотежа тела на стрмој
равни. Полуга.
Демонстрациони огледи:
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– Демонстрација различитих врстаравнотеже.
– Равнотежа тела на стрмој равни.
– Полуга.
Њутнов закон гравитације.
Земљина тежа и убрзање слободног пада. Тежина
тела, бестежинско стање.
Гравитационо поље. Јачина гравитационог поља.
Демонстрациони огледи:
ГРАВИТАЦИЈА

– Тежина (тело окачено о динамометар);
бестежинско стање.
– Слободан пад (Њутнова цев).
Закони одржања у механици. Изолован систем.
Закон одржања импулса (реактивно кретање,
узмак).
Рад силе, активна компонента силе,позитиван и
негативан рад.

ЗАКОНИ
ОДРЖАЊА

Кинетичка енергија. Рад и промена кинетичке
енергије. Снага. Рад, снага и кинетичка енергија
код ротационог кретања.
Конзервативне силе и потенцијална енергија.
Потенцијална енергија гравитационе интеракције,
потенцијална енергија еластичне опруге.
Закон одржања енергије у механици (примери).
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Еластичан и нееластичансудар.
Закон одржања момента импулса(пируете).
Демонстрациони огледи:
– Закон одржања импулса (помоћу колица са
опругом, кретање колица са епруветом).
– Закон одржања енергије (модел „мртве петље“,
Максвелов диск).
– Перкусиона машина.
– Закон одржања момента импулса (Прантлова
столица).
Лабораторијска вежба
– Провера закона одржања енергијеу механици
(колица са тегом).
Кључни појмови садржаја: кинематика, динамика,статика, гравитација, закони одржања у механици.

Разред

II1 II2

Годишњи фонд часова

70

Недељни фонд часова

2
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Литература

Физика за други разред гимназије

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

1

Тема/модул/област

MOЛЕКУЛСКОKИНЕТИЧКА
ТЕОРИЈА ГАСОВА

Циљеви

 Упознавање ученика са
гасним законима

број
часова у
области

вежбе

7

2

Исходи

Облик рада

 Познавање најбитнијих појмова и
законитости у
Наставна средства
 Креда, табла ,рачунар

утврђивање

 Фротални,групн
и облик рада,
индивидуални
Корелација са другим
предметом

 Хемија , математика

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

5

Методе рада
 Вербална (монолог,
дијалог, дискусија),
демонстрациона метода

Време
реализације
 1.9.2009
 25.9.2009

Праћење и оцењивање
 Усмено и писмено
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

2

Тема/модул/област

ТЕРМОДИНАМИКА

Циљеви

 Упознавање ученика са
термодинамиком

број
часова у
области

вежбе

12

6

Исходи

Облик рада

 Познавање најбитнијих појмова и
законитости у
Наставна средства
 Креда, табла ,рачунар

Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

утврђивање

 Фротални,групн
и облик рада,
индивидуални
Корелација са другим
предметом

 Хемија , математика

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

6

Методе рада
 Вербална (монолог,
дијалог, дискусија),
демонстрациона метода

Време
реализације
 25.9.2009
 1.11.2009

Праћење и оцењивање
 Усмено и писмено

Фонд/тип часа
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практ.
број
часова у
области

3

 ОСНОВИ ДИНАМИКЕ
ФЛУИДА

 Упознавање ученика са
флуидима и законима
флуида

вежбе

4

1

Исходи

 Креда, табла ,рачунар

 Фротални,групн
и облик рада,
индивидуални
Корелација са другим
предметом

 Хемија , математика

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

3

Облик рада

 Познавање најбитнијих појмова и
законитости у
Наставна средства

утврђивање

Методе рада
 Вербална (монолог,
дијалог, дискусија),
демонстрациона метода

Време
реализације
 1.11.2009
 15.11.2009

Праћење и оцењивање
 Усмено и писмено

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

практ.

наст.

наст.

- 1233 -

у
блоку
4

МОЛЕКУЛСКЕ СИЛЕ И
АГРЕГАТНА
СТАЊА

 Упознавање ученика са
агрегатним стањима

7

3

Исходи

Облик рада

 Познавање најбитнијих појмова и
законитости у
Наставна средства
 Креда, табла ,рачунар

4

 Фротални,групн
и облик рада,
индивидуални
Корелација са другим
предметом

 Хемија , математика

Методе рада
 Вербална (монолог,
дијалог, дискусија),
демонстрациона метода

Време
реализације
 15.11.2009
 29.12.2009

Праћење и оцењивање
 Усмено и писмено

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.

практ.
наст.
у
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блоку
5

 ЕЛЕКТРОСТАТКА

 Упознавање ученика са
електрицитетом и
законима електростатике

8

2

Исходи

Облик рада

 Познавање најбитнијих појмова и
законитости у
Наставна средства
 Креда, табла ,рачунар

6

 Фротални,групн
и облик рада,
индивидуални
Корелација са другим
предметом

 Хемија , математика

Методе рада
 Вербална (монолог,
дијалог, дискусија),
демонстрациона метода

Време
реализације
 18.01.2010
 18.03.2010

Праћење и оцењивање
 Усмено и писмено

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку
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6

 ЕЛЕКТРИЧА СТРУЈА

 Упознавање ученика са
електричном струјом

14

6

Исходи

Облик рада

 Познавање најбитнијих појмова и
законитости у

 Фротални,групн
и облик рада,
индивидуални

Методе рада
 Вербална (монолог,
дијалог, дискусија),
демонстрациона метода

Корелација са другим
предметом

Наставна средства
 Креда, табла ,рачунар

8

 Хемија , математика

Време
реализације
 18.03.2010
 25.04.2010

Праћење и оцењивање
 Усмено и писмено

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

7

Тема/модул/област

 МАГНЕТНО ПОЉЕ

Циљеви

 Упознавање ученика са
магетним пољем и
законима магнетног поља

број
часова у
области

6

вежбе

утврђивање

2

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

4
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Исходи

Облик рада

 Познавање најбитнијих појмова и
законитости у
Наставна средства
 Креда, табла ,рачунар

 Фротални,групн
и облик рада,
индивидуални
Корелација са другим
предметом

 Хемија , математика

Методе рада
 Вербална (монолог,
дијалог, дискусија),
демонстрациона метода

Време
реализације
 25.04.2010
 15.05.2010


Праћење и оцењивање
 Усмено и писмено

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

8

Тема/модул/област

 Labartorijske veжbe

Циљеви

 Практична провера
појединих физичких
закона
Исходи

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

12

Облик рада

Методе рада

Време
реализације
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 Познавање најбитнијих појмова и
законитости у изради вежби
Наставна средства
 Креда, табла ,рачунар

 Фротални,групн
и облик рада,
индивидуални
Корелација са другим
предметом

 Хемија , математика

 Вербална (монолог,
дијалог, дискусија),
демонстрациона метода

 15.05.2010
 18.06.2010

Праћење и оцењивање
 Усмено и писмено
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Образовни профил

гимназија

Предмет

Физика

Разред

III1 III2

Годишњи фонд часова

70

Недељни фонд часова

2

Литература

Физика за трећи разред гимназије

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку
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1

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА
ИНДУКЦИЈА

 Упознавање ученика са
настанком електричне
струје

11

5

Исходи

Облик рада

 Познавање најбитнијих појмова и
законитости електромагнетне
индукције

 Фротални,групн
и облик рада,
индивидуални

Методе рада
 Вербална (монолог,
дијалог, дискусија),
демонстрациона метода

Корелација са другим
предметом

Наставна средства
 Креда, табла ,рачунар

6

 Хемија , математика

Време
реализације
 01.09.2009
 25.09.2009

Праћење и оцењивање
 Усмено и писмено

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

2

Тема/модул/област

ХАРМОНИЈСКЕ
ОСЦИЛАЦИЈЕ

Циљеви

 Упознавање ученика са
осцилацијама

број
часова у
области

12

вежбе

утврђивање

5

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

7
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Исходи

Облик рада

 Познавање најбитнијих појмова и
законитости хармоијских осцилација

 Фротални,групн
и облик рада,
индивидуални
Корелација са другим
предметом

Наставна средства
 Креда, табла ,рачунар

 Хемија , математика

Методе рада
 Вербална (монолог,
дијалог, дискусија),
демонстрациона метода

Време
реализације
 25.09.2009
 25.10.2009

Праћење и оцењивање
 Усмено и писмено

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

3

Тема/модул/област

 НАИЗМЕНИЧНА
СТРУЈА

Циљеви

 Упознавање ученика са
наизменичном струјом
Исходи

број
часова у
области

15

вежбе

утврђивање

6

Облик рада

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

9

Методе рада

Време
реализације
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 Познавање најбитнијих појмова и
законитости наизменичне струје

 Фротални,групн
и облик рада,
индивидуални
Корелација са другим
предметом

Наставна средства
 Креда, табла ,рачунар

 Хемија , математика

 Вербална (монолог,
дијалог, дискусија),
демонстрациона метода

 25.10.2009
 01.11.2009

Праћење и оцењивање
 Усмено и писмено

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

4

Тема/модул/област

ТАЛАСИ У МЕХАНИЦИ

Циљеви

 Упознавање ученика са
таласима у механици

број
часова у
области

9

Исходи
 Познавање најбитнијих појмова и
законитости таласа у механици

вежбе

утврђивање

3

Облик рада
 Фротални,групн
и облик рада,
индивидуални

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

6

Методе рада
 Вербална (монолог,
дијалог, дискусија),
демонстрациона метода

Време
реализације
 01.11.2009
 25.11.2009

- 1242 -

Корелација са другим
предметом

Наставна средства
 Креда, табла ,рачунар

 Хемија , математика

Праћење и оцењивање
 Усмено и писмено

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

5

Тема/модул/област

AКУСТИКА

Циљеви

 Упознавање ученика са
таласима

број
часова у
области

6

вежбе

утврђивање

2

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

4
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Исходи

Облик рада

 Познавање најбитнијих појмова и
законитости акустике
Наставна средства
 Креда, табла ,рачунар

 Фротални,групн
и облик рада,
индивидуални
Корелација са другим
предметом

 Хемија , математика

Методе рада
 Вербална (монолог,
дијалог, дискусија),
демонстрациона метода

Време
реализације
 25.11.2009
 10.12.2009

Праћење и оцењивање
 Усмено и писмено
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

6

Тема/модул/област

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ
ТАЛАСИ

Циљеви

 Упознавање ученика
саелектромагнетним
таласима
Исходи

Бр.

Тема/модул/област

број
часова у
области

вежбе

6

утврђивање

3

Облик рада

обрада

писмени
задаци

Методе рада
 Вербална (монолог,
дијалог, дискусија),
демонстрациона метода

 Креда, табла ,рачунар

 Усмено и писмено

Циљеви

наст.

наст.

у
блоку

3

 Познавање најбитнијих појмова и
 Фротални,групн
законитости електромагнетних
и облик рада,
таласа
индивидуални
Корелација са другим
Наставна средства
предметом
 Хемија , математика

практ.

Време
реализације
 10.12.2009
 28.10.2009

Праћење и оцењивање

Фонд/тип часа
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практ.
број
часова у
области

7

 ТАЛАСНА ОПТИКА

 Упознавање ученика са
таласном оптиком

вежбе

11

5

Исходи

 Креда, табла ,рачунар

 Фротални,групн
и облик рада,
индивидуални
Корелација са другим
предметом

 Хемија , математика

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

6

Облик рада

 Познавање најбитнијих појмова и
законитости уталасној оптици
Наставна средства

утврђивање

Методе рада
 Вербална (монолог,
дијалог, дискусија),
демонстрациона метода

Време
реализације
 18.01.2010
 5.02.2010

Праћење и оцењивање
 Усмено и писмено

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

практ.

наст.

наст.

- 1246 -

у
блоку
8

ДИСПЕРЗИЈА И
АПСОРПЦИЈА
СВЕТЛОСТИ

 Упознавање ученика
садисперзијом и
апсорпцијом светлости

5

Исходи

3

2

Облик рада

Методе рада

 Познавање најбитнијих појмова и
 Фротални,групн
законитости дисперзије и апсорпције
и облик рада,
светлости
индивидуални
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Вербална (монолог,
дијалог, дискусија),
демонстрациона метода

 Креда, табла ,рачунар

 Усмено и писмено

 Хемија , математика

Време
реализације
 5.02.2010
 15.02.2010

Праћење и оцењивање

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку
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9

 ГЕОМЕТРИЈСКА
ОПТИКА

 Упознавање ученика са
применом геометрије на
оптику

16

7

Исходи

Облик рада

 Познавање најбитнијих појмова и
законитости геометријске оптике
Наставна средства
 Креда, табла ,рачунар

9

 Фротални,групн
и облик рада,
индивидуални
Корелација са другим
предметом

 Хемија , математика

Методе рада
 Вербална (монолог,
дијалог, дискусија),
демонстрациона метода

Време
реализације
 15.02.2010
 5.05.2010

Праћење и оцењивање
 Усмено и писмено

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

10

Тема/модул/област

Labartorijske veжbe

Циљеви

 Практична провера
појединих физичких
закона

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

18
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Исходи

Облик рада

 Познавање најбитнијих појмова и
законитости у изради вежби
Наставна средства
 Креда, табла ,рачунар

 Фротални,групн
и облик рада,
индивидуални
Корелација са другим
предметом

 Хемија , математика

Образовни профил

гимназија

Предмет

Физика

Разред

IIII1 IIII2

Годишњи фонд часова

64

Недељни фонд часова

2

Литература

Физика за четврти разред гимназије

Методе рада
 Вербална (монолог,
дијалог, дискусија),
демонстрациона метода

Време
реализације
 5.05.2010
 20.06.2010

Праћење и оцењивање
 Усмено и писмено
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

1

Тема/модул/област

РЕЛАТИВИСТИЧКА
ФИЗИКА

Циљеви

 Упознавање ученика са
релативистичком
физиком

број
часова у
области

вежбе

6

3

Исходи

Облик рада

 Познавање најбитнијих појмова и
законитости релативистичке физике
Наставна средства
 Креда, табла ,рачунар

утврђивање

 Фротални,групн
и облик рада,
индивидуални
Корелација са другим
предметом

 Хемија , математика

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

3

Методе рада
 Вербална (монолог,
дијалог, дискусија),
демонстрациона метода

Време
реализације
 1.9.2009
 30.9.2009

Праћење и оцењивање
 Усмено и писмено
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

2

Тема/модул/област

ТОПЛОТНО ЗРАЧЕЊЕ

Циљеви

 Упознавање ученика са
топлотним зрачењем

број
часова у
области

вежбе

6

2

Исходи

 Креда, табла ,рачунар

 Фротални,групн
и облик рада,
индивидуални
Корелација са другим
предметом

 Хемија , математика

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

4

Облик рада

 Познавање најбитнијих појмова и
законитости топлотог зрачења
Наставна средства

утврђивање

Методе рада
 Вербална (монолог,
дијалог, дискусија),
демонстрациона метода

Време
реализације
 30.9.2009
 22.10.2009

Праћење и оцењивање
 Усмено и писмено

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у

вежбе

утврђивање

обрада

писмени

практ.

практ.
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области

задаци

наст.

наст.
у
блоку

3

 ТАЛАСНА СВОЈСТВА
ЧЕСТИЦА

 Упознавање ученика са
таласим својствима
честица

3

Исходи

1

2

Облик рада

Методе рада

 Познавање најбитнијих појмова и
 Фротални,групн
законитости таласих својстава
и облик рада,
честица
индивидуални
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Вербална (монолог,
дијалог, дискусија),
демонстрациона метода

 Креда, табла ,рачунар

 Усмено и писмено

 Хемија , математика

Време
реализације
 22.10.2009
 1.112009

Праћење и оцењивање

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.

практ.
наст.
у

- 1252 -

блоку
4

КВАНТНА СВОЈСТВА
ВОДОНИКОВОГ ТИПА

 Упознавање ученика са
структуром атома
водоника

6

2

Исходи

Облик рада

 Познавање најбитнијих појмова и
законитости квантне физике
Наставна средства
 Креда, табла ,рачунар

4

 Фротални,групн
и облик рада,
индивидуални
Корелација са другим
предметом

 Хемија , математика

Методе рада
 Вербална (монолог,
дијалог, дискусија),
демонстрациона метода

Време
реализације
 1.112009
 20.11.2009

Праћење и оцењивање
 Усмено и писмено

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку
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5

 ФИЗИКА ЧВРСТОГ
СТАЊА

 Упознавање ученика са
зонском теоријом
проводљивости и са
полупроводницима

6

2

Исходи

Облик рада

 Познавање најбитнијих појмова и
законитости физике чврстог стања

 Фротални,групн
и облик рада,
индивидуални
Корелација са другим
предметом

Наставна средства
 Креда, табла ,рачунар

4

 Хемија , математика

Методе рада
 Вербална (монолог,
дијалог, дискусија),
демонстрациона метода

Време
реализације
 20.11.2009
 11.12.2009

Праћење и оцењивање
 Усмено и писмено

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

6

Тема/модул/област

 ЛАСЕРИ

Циљеви

 Упознавање ученика са
индуковаим зрачењем

број
часова у
области

3

вежбе

утврђивање

1

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2
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Исходи

Облик рада

 Познавање најбитнијих појмова и
законитости код ласера

 Фротални,групн
и облик рада,
индивидуални
Корелација са другим
предметом

Наставна средства
 Креда, табла ,рачунар

 Хемија , математика

Методе рада
 Вербална (монолог,
дијалог, дискусија),
демонстрациона метода

Време
реализације
 11.12.2009
 23.12.2009

Праћење и оцењивање
 Усмено и писмено

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

7

Тема/модул/област

ФИЗИКА АТОМСКОГ
ЈЕЗГРА

Циљеви

 Упознавање ученика са
атомом , језгром
атома,радиоактивности ,
законима
радиоактивности и

број
часова у
области

18

вежбе

утврђивање

7

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

11

- 1255 -

елементарним честицама

Исходи

Облик рада

 Познавање најбитнијих појмова и
законитости уфиици атомског језгра

 Фротални,групн
и облик рада,
индивидуални
Корелација са другим
предметом

Наставна средства
 Креда, табла ,рачунар

 Хемија , математика

Методе рада
 Вербална (монолог,
дијалог, дискусија),
демонстрациона метода

Време
реализације
 18.1.2010
 1.04.2010

Праћење и оцењивање
 Усмено и писмено

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

7

Тема/модул/област

ФИЗИКА
ЕЛЕМЕНТАРНИХ
ЧЕСТИЦА

Циљеви

 Упознавање ученика са
атомом , језгром
атома,радиоактивности ,
законима

број
часова у
области

4

вежбе

утврђивање

2

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

- 1256 -

радиоактивности и
елементарним честицама
Исходи

Облик рада

Методе рада

 Познавање најбитнијих појмова и
 Фротални,групн
законитости физике елементарних
и облик рада,
честица
индивидуални
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Вербална (монолог,
дијалог, дискусија),
демонстрациона метода

 Креда, табла ,рачунар

 Усмено и писмено

 Хемија , математика

Време
реализације
 1.04.2010
 15.04.2010

Праћење и оцењивање

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

- 1257 -

7

АСТРОНОМИЈА

 Упознавање ученика са
атомом , језгром
атома,радиоактивности ,
законима
радиоактивности и
елементарним честицама

5

1

Исходи

Облик рада

 Познавање најбитнијих појмова и
законитости астроомије
Наставна средства
 Креда, табла ,рачунар

4

 Фротални,групн
и облик рада,
индивидуални
Корелација са другим
предметом

 Хемија , математика

Методе рада
 Вербална (монолог,
дијалог, дискусија),
демонстрациона метода

Време
реализације
 15.04.2010
 5.05.2010

Праћење и оцењивање
 Усмено и писмено

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку
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8

Лабараторијске
64)

вежбе(60-  Практична провера
појединих физичких
закона



Исходи

7

Облик рада

Методе рада

 Познавање најбитнијих појмова и
 Фротални,групн
законитости приликом рада са
и облик рада,
вежбама
индивидуални
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Вербална (монолог,
дијалог, дискусија),
демонстрациона метода

 Креда, табла ,рачунар

 Усмено и писмено

 Хемија , математика

Време
реализације
 5.05.2010
 23.05.2010

Праћење и оцењивање

ГЕОГРАФИЈА

Циљ учења географије је да ученик развија систем географских знања и вештина, свест и
осећање припадности држави Србији, разумевањe суштине промена у свету, неговањe и стицањe
моралних вредности, еколошке културе, одрживог развоја, етничке и верске толеранције које ће му
помоћи у професионалном и личном развоју.

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА
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Учењем наставног предмета географија ученик је оспособљен да користи практичне вештине (оријентација у простору,
практично коришћење и познавање географске карте, географских модела, савремених технологија – ГПС и ГИС и инструменте
(компас, термометар, кишомер, ветроказ, барометар) ради лакшег сналажења у простору и времену. Ученик је оспособљен да
примењује географска знања о елементима географске средине (рељеф, клима, хидрографија, живи свет, природни ресурси, привреда,
становништво, насеља, саобраћај), о њиховом развоју, међусобним односима, везама, очувању и рационалном коришћењу ради
планирања и унапређивања личних и друштвених потреба, националних и европских вредности.

Основни ниво
Примењује и тумачи различите изворе са географским информацијама (географска карта, географски модели, ГПС, часописи,
научнопопуларна литература, статистички подаци, интернет) ради планирања и организовања различитих активности. Користи основна
знања о географским чињеницама да би разумео, заштитио и рационално користио природне и друштвене ресурсе у локалној средини,
Републици Србији и земљама у окружењу.

Средњи ниво
Картографски приказује географске објекте, појаве и процесе; разуме могућности примене савремених технологија ради
планирања и решавања различитих личних и друштвених потреба. Самостално објашњава природне и друштвене услове и ресурсе и
разуме њихов утицај на наравномеран друштвеноекономски развој Републике Србије и региона и активно учествује у валоризацији
географске средине. Разуме савремене проблеме у локалној средини и својој држави, предлаже начине и учествује у акцијама за
њихово решавање.

Напредни ниво
Користи аналогне и дигиталне географске карте, географске и статистичке истраживачке методе; упоређује и критички разматра
одговарајуће научне податке да би објаснио географске чињенице и њихов допринос за решавање друштвених потреба и проблема.
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Критички анализира и објашњава географске везе и односе између соларног система, геолошког развоја Земље, природних услова и
ресурса и поштује принципе одрживог развоја. Анализира и аргументовано објашњава друштвеноекономске карактеристике
регионалног развоја Републике Србије и регионалних целина у свету; предвиђа и учествује у регионалном развоју, заштити и
унапређивању локалне средине.

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Примена географских вештина за организовање активности у простору и
времену

Основни ниво
Примењује и тумачи географске елементе који су приказани на картама различитог размера и садржаја, користи ГПС (систем за
глобално позиционирање) и остале усмене и писане изворе са географским информацијама за сакупљање података на терену које
повезује и користи за планирање и организовање својих активности у непосредном окружењу.
Средњи ниво
Представља географске елементе картографским изражајним средствима и разуме могућности примене савремених технологија
(ГИС) за архивирање и приказивање картографских података ради планирања и обављања различитих активности које су значајне за
развој друштва.
Напредни ниво
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Анализира географске елементе приказане на аналогним и дигиталним картама; процењује квалитет и тачност; разуме потребу
ажурирања података ради њиховог коришћења за научна, привредна, демографска и друга планирања.

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Коришћење географских знања за активно и одговорно учешће у животу
заједнице

Основни ниво
Користи знања о основним природним и друштвеним ресурсима у локалној средини и Републици Србији, разуме њихове
вредности и рационално их користи у свакодневном животу.
Средњи ниво
Изучава и процењује природне и друштвене услове и ресурсе, њихов утицај на неравномеран друштвеноекономски развој
Републике Србије и региона и у својој средини предлаже начине за њихово ублажавање.
Напредни ниво
Анализира, дискутује и тумачи регионални развој Републике Србије и регионалних целина у свету; поштује принципе одрживог
развоја и учествује у унапређивању националних и европских вредности.

Разред

Први

Годишњи фонд часова

74 часа
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ИСХОДИ
По завршетку првог разреда ученик ће
бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА

 осмисли пројекат истраживања на
задату тему, реализује истраживање у
локалној средини, прикаже и
дискутује о резултатима;

ФИЗИЧКА
ГЕОГРАФИЈА

 користи дигиталне картографске
изворе информација и алате
Географских информационих система;
 помоћу модела демонстрира облик и
кретање Земље и анализира њихове
последице;
 разликује еволутивне фазе сфера на
Земљи и њихова главна обележја;

ОБЛИК, ДИМЕНЗИЈЕ
И КРЕТАЊЕ ЗЕМЉЕ
ЕВОЛУЦИЈА
ГЕОГРАФСКОГ
ОМОТАЧА

ГРАЂА ЗЕМЉЕ

 изводи закључке о утицају
унутрашњих сила на настанак
минерала и стена и формирање
рељефа користећи примере у Србији и
у свету;
 разврстава облике рељефа према типу
настанка у зависности од деловања
ендогених и егзогених процеса на
примерима у локалној средини и у

РЕЉЕФ ЗЕМЉИНЕ
ПОВРШИНЕ

САДРЖАЈИ
Место и задаци физичке географије у ситему наука.
Дигитална картографија и Географски информациони
системи(ГИС) – помоћ у упознавању простора.
Димензије и облик Земље.
Земљино кретање и њене последице.
Еволуција географског омотача.

Унутрашња грађа Земље.
Унутрашње силе и њихов утицај на процесе и појаве на Земљи.
Минерали и стене; минерални ресурси, употреба стена у
свакодневном животу.
Литосферне плоче, кретање, утицај на формирање рељефа.
Вулканизам и земљотреси.
Основни макро облици рељефа Земље, континенти и океански
басени.
Копно, орогени покрети, вулкански облици рељефа.
Обликовање рељефа, ерозија, акумулација и агенси.
Падински процес.
Флувијални процес.
Крашки процес.
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свету;

Глацијални процес.
Еолски процес.
Марински процес.
Антропогени рељеф.

 предвиђа које последице по човека
могу да настану деловањем геохазарда
и наводи мере превенције и заштите;
 оцењује улогу човека као фактора и
модификатора у процесу формирања
рељефа;
 анализира процесе у ваздушном
омотачу и њихов утицај на временске
прилике на Земљи користећи
географске карте и ИКТ-е;

АТМОСФЕРА

Вертикална структура и процеси који се одвијају у атмосфери.
Узајамна повезаност климатских елемента и фактора.
Циркулација атмосфере.
Временска прогноза и синоптичке карте.
Подела климе, соларна и физичка клима, одлике и разлике.
Разноликост климатских типова на Земљи и услови живота.
Клима градова.
Климатске промене, настанак, последице и мере заштите.

ХИДРОСФЕРА

Структура хидросфере, кружење воде у природи, вода као
значајан ресурс на Земљи.
Светско море, хемијске и физичке особине и кретање морске
воде.
Типови издани, извора и термоминералних вода.
Морфолошке и хидролошке особине речног слива и река, утицај
природних и антропогених фактора на водни режим река.
Појам и елементи језера, подела језера према положају и начину
постанка.
Појаве леда на Земљи (пермафрост, речни лед, морски лед,
ледници), типови ледника и савремена глацијација.
Водопривреда – коришћење вода, заштита вода и заштита од

 критички процењује активности
човека на промене у атмосфери;
 анализира хидролошке појаве, објекте
и процесе користећи се географским
картама и ИКТ-ом;
 доводи у везу и илуструје однос
подземних и површинских вода и
указује на значај Светског мора и
копнених вода;
 истражује узроке различитих
водопривредних проблема у свету и
код нас и изводи закључке о значају
водних ресурса за свакодневни живот
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човека;
 разликује главне типове земљишта,
доводи у везу њихова својства са
условима формирања и примерима у
Србији и свету и илуструје њихову
економску вредност;

вода.

БИОСФЕРА

 примерима и помоћу географске карте
објашњава законитости
хоризонталног и вертикалног
распореда биома;
 анализира утицај човека на земљиште,
живи свет и биоразноликост на
примерима из света и локалне средине
користећи се географским картама и
ИКТ-ом;

Распростирање биома (вертикални и хоризонтални), законитости
распростирања и повезаност са климатским приликама.
Земљиште – формирање, распростирање, значај, деградација и
заштита.
Очување биодивезитета –поучни примери из света.
Заштита природних објеката.
Критеријуми за проглашавање објеката геонаслеђа.

ГЕОНАСЛЕЂЕ

 дефинише појам геонаслеђа и
аргументује потребу за његовом
заштитом.
Кључни појмови садржаја: литосфера, атмосфера, хидросфера, биосфера, географски омотач, геонаслеђе.

Образовни профил

Гимназија
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Предмет

Географија

Разред

II

Годишњи фонд часова

72

Недељни фонд часова

2

Литература

Географија за 2. разред гимназије

Фонд/тип часа

Бр.

1.

Тема/модул/област

 Увод у друштвену
географију
 Карта и картографски метод

Циљеви

 Усвајање знања о
природи проучавања и
подели друштвене

Ре
дн
и
бр
ој
об
ла
ст
и

бр
ој
ча
со
ва
у
об
ла
ст
и

1.

2

/

1

2.

5

/

2

практ.
вежбе

утврђивање

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1

/

/

/

3

/

/

/

обрада
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2.

3.
4.
5.
6.

7.

у географији
Становништво и насеља
Политичка географија света
Светска привреда
Политичке, географске,
демографске и економскогеографске одлике
појединих делова света
 Балканско полуострво





географије
 Ученици ће научити шта
карту чини картом, зашто
је она толико значајна,
како је читати
 Стицање нових и
продубљивање старих
знања о становништву
света и изгледу насеља,
урбанизацији као
светском процесу и
њеним последицама
 Усвајање знања о
политичкој карти света
 Стицање знања о развоју
светске привреде
 Анализа политичке,
географске, демографске
и економско-географске
одлике регија света
 Усвајање знања о
културним зонама на
Балканском полуострву
Исходи

3.

8

/

3

5

/

/

/

4.

3

/

1

2

/

/

/

5.

8

/

3

5

/

/

/

6.

40

/

15

25

/

/

/

7.

6

/

2

3

/

/

/

По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
 Наведе шта проучава друштвена
географија
 Дефинише појам размера карте,
препознаје картографске знакове као

Облик рада

Методе рада

Време
реализације

- фронтални

- монолошка

1. 9. 2009 –

- индивидуални

- дијалошка

18. 6. 2010.
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и елементе карте
- групни
 Издвоји регије света према густини
насељености, животном стандарду и
урбанизацији
 Наброји државе према величини,
територијалном, друштвеном и
политичком уређењу, да опише
географски положај појединих
држава
 Наведе дефиницију привреде и
привредне гране, да наведе факторе
размештаја индустрије, наброји
развијене и неразвијене земље света
 Наброји земље богатог Севера и
скромног Југа, да опише политичке,
географске, демографске и
економско-географске одлике
континената
 Наброји и опише цивилизације под
чијим утицајем су народи
Балканског полуострва, да опише
положај Србије на Балканском
полуострву
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

- рад на тексту

- уџбеник

- праћење остварености исхода

- карта Србије

- историја

- илустративна

Праћење и оцењивање

- тестови знања

- интернет
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- фотографије

Образовни профил

Гимназија

Предмет

Географија

Разред

III

Годишњи фонд часова

72

Недељни фонд часова

2

Литература

Географија за 3. разред гимназије

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

Ре
дн
и
бр
ој

бр
ој
ча
со
ва

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.

практ.
наст.
у
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1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

 Увод – Балканско
полуострво
 Положај, границе и
величина Србије
 Привредне одлике Србије
 Становништво и насеља
 Привреда Србије
 Регионалне целине Србије
 Срби у бившим
југословенским
републикама и дијаспори

 Усвајање и проширивање
знања о савременим
друштвено – политичким
променама на Балканском
полуострву
 Пренети ученицима
основна знања о
географском положају,
граници и величини
Републике Србије
 Стицање знања о
морфотектонским
карактеристикама рељефа
и климе Р. Србије
 Усвајање знања о
становништву и насељима
у нашој земљи, о
националној структури
становништва, као и о
другим структурама
 Сагледавање и стицање
знања о развоју привреде
– индустрије (тешке и
лаке) кроз различите
историјске периоде
 Регионално проучавање Р.

об
ла
ст
и

у
об
ла
ст
и

блоку

1.

2

/

/

2

/

/

/

2.

3

/

1

2

/

/

/

3.

15

/

5

10

/

/

/

4.

8

/

4

4

/

/

/

5.

23

/

7

14

/

/

/

6.

13

/

6

7

/

/

/

7.

8

/

4

4

/

/

/
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Србије треба да обједини
стечена знања о
природним и друштвеним
одликама
 Аналогија броја Срба у
бившим југословенским
републикама и дијаспори
Исходи
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
 Наведе опште географске
карактеристике Балканског
полуострва (настанак и распад
Југославије)
 Одреди границе, величину Србије,
апсолутни и релативни положај
 Наведе низије и висије Србије,
геолошки састав, геотектонску
структуру, елементе и факторе
климе Србије
 Наведе број становника, природни
прираштај, миграције, густину
насељености, структуре
становништва, одреди положај,
типове и функције насеља
 Наведе историјски развој привреде
Србије (појам, подела и значај
индустрије, развој рударства у
Србији)
 Одреди положај, величину,

Облик рада

Методе рада

Време
реализације

- фронтални

- монолошка

1. 9. 2009 –

- индивидуални

- дијалошка

18. 6. 2010.

- групни

- рад на тексту
- илустративна

- 1271 -

простирање, природне одлике,
културно – историјске знаменитости,
становништво и насеља регионалних
целина Р. Србије
 Наведе број и територијални
размештај (како су организовани
срби у другим земљама и на који
начин одржавају везе са матицом)
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

Праћење и оцењивање

- уџбеник

- историја

- праћење остварености исхода

- карта Србије

- биологија

- тестови знања и практичних вештина

- фотографије
- табела
- интернет

Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.

практ.
наст.
у
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блоку
2.

 Књижевност старог века

10


Исходи

Облик рада









Корелација са другим
предметом

Наставна средства


Време
реализације

Методе рада


Праћење и оцењивање


Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку
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3.

 Средњовековна
књижевност

11


Исходи

Облик рада









Корелација са другим
предметом

Наставна средства


Време
реализације

Методе рада


Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

4.

Тема/модул/област

 Народна (усмена)
књижевност

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

11


Исходи

Облик рада







Време
реализације

Методе рада


Корелација са другим
предметом

Наставна средства


утврђивање



Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

5.

Тема/модул/област

 Хуманизам и ренесанса

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

11


Исходи

Облик рада









Корелација са другим
предметом

Наставна средства


Време
реализације

Методе рада


Праћење и оцењивање


Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у

вежбе

утврђивање

обрада

писмени

практ.

практ.
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области

задаци

наст.

наст.
у
блоку

6.

 Барок и класицизам

6


Исходи

Облик рада









Корелација са другим
предметом

Наставна средства


Време
реализације

Методе рада


Праћење и оцењивање


Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.

практ.
наст.
у
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блоку
7.

 Лектира

5


Исходи

Облик рада









Корелација са другим
предметом

Наставна средства


Време
реализације

Методе рада


Праћење и оцењивање


Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

- 1278 -

8.

 Језик

25


Исходи

Облик рада







Корелација са другим
предметом

Наставна средства

Време
реализације

Методе рада


Праћење и оцењивање













Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку
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9.

 Култура изражавања

14


Исходи

Облик рада









Корелација са другим
предметом

Наставна средства


Време
реализације

Методе рада


Праћење и оцењивање


Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област



Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку
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Исходи

Облик рада









Предмет

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

Разред

ПРВИ

Годишњи фонд часова

74

Недељни фонд часова

2



Корелација са другим
предметом

Наставна средства

Време
реализације

Методе рада


Праћење и оцењивање
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- 1282 Фонд/тип часа
Б.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
оквиру
тема
Укупно:74

1.

 Увод

2.

 Номинална промена
и индикатив времена
презентске основе
 Индикатив перфекта
актива
 Заменице

 Превођење реченица и
лакших текстова са
латинског на српски језики
обрнуто
 Боље разумевање
граматичких модела у
српском и страном језику
 Упознавање ученика са
римском,односно античком
културом

3.
 Бројеви

4.

 Компарација
придева и презент
глагола-моћи

 Богаћење говорног речника
речима које су у ушле у
интернационални речник
науке и уметности
културом

обрада

Укупно :34

Укупно40

Прва тема:/

Прва тема:5

писмени задаци

Друга: 14
прва: 5

Друга :16
Трећа:1

друга: 30
Трећа:1

Четврта:5

Четврта:2

Пета: 2

Пета: 1

Шеста:5

Шеста:3

Седма:2

трећа: 2

четврта: 7

пета: 3

5.
 Индикатив
плусквамперта и

утврђивање

шеста: 8

У другом полугодишту два писмена
задатка (превод реченица са латинског
на српски и обрнуто)

Седма:4

футура II актива
6.

Осма:6

седма : 6
 Пасив

осма: 13

Осма:7

7.

8.
.
Исходи

Облик рада

 Ученик познавањем законитости
латинског језика боље разуме исте
или сличне законитости у српском и
другим говорним језицима.

 Комбиновани
(фронтални,
индивидуални
и групни рад)

 Ученик је у стању да чита и разуме
краће и лакше текстове на латинском
језику

Методе рада
 Комбиновани рад
(монолошка и дијалошка
метода,хеуристички
приступ,рад на
тексту,писани
радови,демонстративна
метода)

Време реализације
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 Ученик познаје многобројне
латинске речи које су ушле у
интернационални речник науке и
уметности

Корелација са другим
предметом

Наставна средства
 Текстуална и помоћно
техничка

 Историја
 Ликовна култура
 Српски језик и
књижевност
 Страни језик
 Музичко васпитање

Образовни профил

ГИМНАЗИЈА

Предмет

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

Разред

ДРУГИ

Годишњи фонд часова

70

Недељни фонд часова

2

Литература

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

Праћење и оцењивање
 .Кроз врсту питања ,одговора и закључака које ученици
постављају ,дају и доносе у току часа
 Преко индивидуално преведених реченица са обрађеним
темама
 Преко исправно урађеног домаћег задатка
 Писмени задаци
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ГИМНАЗИЈЕ

Фонд/тип часа
Бр.

1.

2.

Тема/модул/област

 Глаголи

 Синтакса глаголских имена
(конструкције)

Циљеви

 Превођење реченица и
лакших текстова са
латинског на српски
језики обрнуто, као и
краћих одломака из дела
античких аутора
 Боље разумевање
граматичких модела у
српском и страном језику
 Упознавање ученика са
римском,односно
античком културом
 Богаћење говорног
речника речима које су у
ушле у интернационални
речник науке и уметности

број
часова у
области

утврђивање

Укупно:7
0

Укупно :33

Укупно 37

Прва тема: 3

Прва тема: 8

Друга : 11

Друга: 12

обрада

прва: 11

друга: 23
Трећа: 4
трећа: 8

писмени задаци

У првом полугодишту
предвиђен је један писмени
задатак, у другом полугодишту
два писмена задатка (превод
реченица са латинског на
српски и обрнуто, или превод
лакшег текста са латинског
језика уз помоћ речника).

Трећа: 4
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Четврта:13
3.

 Конјунктив

четврта:
28

Четврта: 15

 Синтакса реченица
4.

Исходи

Облик рада

Методе рада

 Учениk познавањем законитости
латинског језика боље разуме исте
или сличне законитости у српском и
другим говорним језицима.

 Комбиновани
(фронтални,
индивидуални и
групни рад)

 Комбиновани рад
 (монолошка и дијалошка
метода,хеуристички
приступ,рад на
тексту,писани
радови,демонстративна
метода)

 Ученик je у стању да чита и разуме
краће и лакше текстове на
латинском језику
 Ученик познајe многобројне
латинске речи које су ушле у
интернационални речник науке и
уметности

Време
реализације
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Корелација са другим
предметом

Наставна средства
 Текстуална и помоћно
техничка







Историја
Ликовна култура
Српски језик и књижевност
Страни језик
Музичко васпитање

Образовни профил

Гимназија , туристички
техничар,тргововац,кувар и конобар

Предмет

Устав и права грађана

Разред

IV Гимназија,III туристички
техничар,тргововац,кувар и конобар

Годишњи фонд часова

32 сем III5 са 29

Праћење и оцењивање
 .Кроз врсту питања ,одговора и закључака
које ученици постављају ,дају и доносе у
току часа
 Преко индивидуално преведених реченица са
обрађеним темама
 Преко исправно урађеног домаћег задатка
 Писмени задаци
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Недељни фонд часова

1

Литература

Уџбеник „ Устав и права грађана “
Лилић,Булајић ; изабрани текстови ; Устав
Републике Србије из 2006 г.

Фонд/тип часа

Бр.

1

Тема/модул/област

 Устав и уставност, начела
владавине права,судство и
уставно судство (у
Републици Србији)

Циљеви

 Ученици стичу знања о
уставу,принципима
владавине права и правној
држави,судовима и
уставном суду

број
часова у
области

7

Исходи
 Ученици су способни да схвате
појам и значај устава, разликују
његове врсте и особине , разумеју
важност владавине права и начела
бладавине права, функционисање

вежбе

утврђивање

/

Облик рада
 Фронтални,
индивидуални,
групни

1

обрада

писмени
задаци
провера
знања

5

1

Методе рада
 Излагање,текст,дијалог

практ.
практ.

наст.

наст.

у
блоку

/

/

Време
реализације
 01.09.16.10.2009.
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судова и уставног суда.

Наставна средства
 Уџбеник,изабрани
текстови, Устав

Назив предмета

Циљ

Корелација са другим
предметом
 Социологија и Историја

Праћење и оцењивање
 Листић за проверу знања (за групни рад),
усмени одговор

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Циљ учења рачунарства и информатике је стицање знања, овладавање вештинама и формирање
вредносних ставова који доприносе развоју информатичке писмености неопходне за даље школовање,
живот и рад у савременом друштву. Усвајањем концепата из рачунарских наука, ученик развија
способност апстрактног и критичног мишљења о аутоматизацији послова уз помоћ информационокомуникационих технологија и развија способност ефективног коришћења технологије на рационалан,
етичан и безбедан начин.

Разред

први

Годишњи фонд часова

74 часова
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ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Учењем наставног предмета рачунарство и информатика ученик је оспособљен да примени стечена знања и вештине из области
информационо-комуникационих технологија ради испуњавања постављених циљева и задатака у свакодневном животу, даљем
школовању и будућем раду. Развио је способност апстрактног и критичног мишљења уз помоћ информационо-комуникационих
технологија. Развио је дигиталну писменост и позитивне ставове према рачунарским наукама.

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Специфичне предметне компетенције представљају опис специфичних способности ученика које му омогућавају да развије
општу предметну компетенцију. Подразумевају способност за одговорно коришћење информационо-комуникационих технологија уз
препознавање потенцијалних ризика и опасности; способност писања програма вођених догађајима и разумевање принципа креирања
модуларних и добро структуираних програма. Специфичне компетенције обухватају способност за брзо, ефикасно и рационално
проналажење информација коришћењем рачунара, као и њихово критичко анализирање, складиштење и преношење и представљање у
графичком облику.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ
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− објасни улогу ИКТ у свакодневном
животу

ИКТ у свакодневном окружењу (уређаји, облици
комуникације, услуге)

− разуме изазове коришћења савремених
тенологија на одговоран и безбедан
начин

Развој ИКТ (прикупљања, складиштења, обраде,
приказивања и преноса података)

− кратко опише најважније догађаје у
развоју ИКТ
− разликује и користи сервисе Интернета
− приступа Интернету, самостално
претражује, проналази информације у
дигиталном окружењу и преузима их на
свој уређај
− класификује информације са интернета
и процењује њихов квалитет и
поузданост

Информационо комуникационе технологије
у савременом друштву

Друштвени аспекти ИКТ (значај и примена дигиталних
уређаја, карактеристике информационог друштва, утицај
коришћења дигиталних уређаја на здравље и околину,
интелектуална својина, безбедност, заштита личних
података, правила понашања)
Глобална мрежа (интернет)
Сервиси интернета (електронска пошта, веб, друштвене
мреже, блогови, форуми, учење, мапе, електронска трговина
и банкарство, аудио и видео комуникација)
Лепо понашање, право и етика на интернету. Безбедност и
приватност на интернету

− спроводи поступке за заштиту личних
података и приватности на Интернету
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− објасни начин дигиталног записа
података и бинарног записа природних
бројева

Дигитални рачунари и дигитални запис података (текста,
растерске и векторске слике, звука)
Начини приказивања/представљања података и дигиталног
записа

− користи јединице за мерење количине
података

Хардверске и софтверске компоненте рачунарских система

− кратко опише разлику између хардвера
и софтвера
− наводи основне карактеристике
компонената дигиталног уређаја и
њихову улогу
− разликује системски од апликативног
софтвера

Рачунарство

− објасни шта је оперативни систем и
која је његова улога
− познаје основне типове апликативног
софтвера
− разликује појмове и типове лиценци
софтвера и садржаја који се деле
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Елементи графичко-корисничког интерфејса и интеракција
са њима (радна површина, прозори, менији, дугмад, акције
мишем или акције на екрану осетљивом на додир, пречице на
тастатури, ...).

− разликује основе елементе графичког
корисничког интерфејса
− прилагоди радно окружење кроз
основна подешавања
− инсталира и деинсталира корисничке
програме

Организација података и
прилагођавање радног
окружења

Инсталирање и уклањање програма (апликативних програма,
драјвера).

− сачува, модификује и организује
податке

Рад са документима и системом датотека.

− разликује најчешће коришћене типове
датотека

Средства и методе заштите рачунара и информација.

− ефикасно и тачно уноси и уређује
неформатиран текст

Унос текста и његово једноставно уређивање (ефикасно
кретање кроз текст, копирање, премештање, претрага, замена
текста).

− примењује основне елементе
форматирања и структуирања текста
− уређује на елементарном нивоу текст
применом нотација за обележавање
− постави напредне текстуалне и
нетекстуалне елементе у креирани
документ
− познаје основне параметре стилизовања
текста на нивоу карактера, параграфа и
страница

Подешавања оперативног система (подешавање датума и
времена, радне површине, регионална подешавања,
подешавања језика и тастатуре, коришћење и подешавање
корисничких налога).

Форматирање и обликовање текста (странице, пасуса,
карактера).

Креирање и уређевање
дигиталних докумената

Посебни елементи у тексту (листе, табеле, слике,
математичке формуле, ...).
Обележавање текста (MarkDown нотација и елементарне
LaTeX формула)
Коришћење и израда стилова, генерисање садржаја.
Презентације и њихова примена (правила добре
презентације, етапе у изради презентација).
Креирање слајдова (уметање и форматирање текста,
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− користи и креира именоване стилове

графикона, слика, звучних и видео-записа, ...).

− користи елементе у тексту који се
аутоматски ажурирају

Штампање докумената.

− припреми документ за штампу и
одштампа га
− уређује и приказује слајд презентације
− примењује правила за израду добре
презентације.
− користи функционалнoсти намењене
сарадничком раду
− описује алгоритмом ситуације из
реалног живота (говорним језиком,
псеудокодом, дијаграмом)

Појам алгоритма, структура алгоритма и начини описивања
алгоритама
Увод у алгоритме и програмирање:

− креира једноставан рачунарски програм
у развојном окружењу



аритметичка израчунавања (изрази, константе,
променљиве, операције, основне уграђене функције)

− користи изразе за запис математичких
формула



гранање



понављање



дефинисање функција



коришћење колекција

− примењује наредбе за контролу
гранања и понављања
− анализира програм и предвиђа његово
понашање без покретања
− проналази и отклања грешке у
програму
− креира програм који реализује

Програмирање

2д цртање уз помоћ графичких примитива:


увод у функионалност одабране графичке библиотеке
(координатни систем, платно, оловке, четкице, ...)



цртање основних облика (дуж, квадрат, круг)



учитавање и приказ слике из датотеке
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једноставне интерактивну 2д графику
− креира програм у текстуалном
програмском језику
− разуме и отклања синтаксне грешке у
програмском коду



цртање правилних облика са понављајућим
елементима

Анимација и интерактивна 2д графика (реаговање на
догађаје):


програмирање анимација (понављањем исцртавања
облика у правилним временским интервалима)



концепт догађаја (догађаји миша и тастатуре) и
обрада догађаја.

Кључни појмови: информатика и рачунарство, хардвер, софтвер, датотека, фасцикла, обрада текста, слајд презентације, рачунарска
мрежа, интернет сервиси, безбедност на интернету, алгоритам, рачунарски програм.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Циљ учења музичке културе је да код ученика рaзвиjе свест о значају и улози музичке уметности кроз развој цивилизације и
друштва, да на основу стечених знањаподстакне ученике на стваралачко и критичко мишљењe, развије естетске критеријумеу циљу
формирања одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa и даљег професионалног и личног
развоја.

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Користи знања о музици у разумевању савремених догађаја, историје, науке, религије, уметности и сопствене културе и
идентитета. Заступа одговоран однос према традицији свог народа и других култура а културолошке разлике сматра предностима што
користи у развијању идеја и сарадњи. Искуства и вештине у слушању и опажању приликом индивидуалног и групног извођења
примењује у комуникацији са другима. Развија естетске критеријуме према музичким и вредностима уопште и отворен је према
различитим уметничким садржајима. Своја осећања, размишљања, ставове изражава на креативан и конструктиван начин што му
помаже у остваривању постављених циљева.
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СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Ученик користи језик музике за изражавање својих осећања, идеја и комуникацију са другима. Кроз познавање музичког језика
и стилова, ученик увиђа везу музике са догађањима у друштву и доприноси њиховом обликовању. Ученик у свакодневном животу
примењује стечена музичка искуства и знања и истражује могућности ИКТ-а за слушање, стварање и извођење музике. Уважава и
истражује музичке садржаје различитих жанрова, стилова и култура. Доприноси очувању и развоју музичке културне баштине. Има
критички став према музици и њеном утицају на здравље.Прати и учествује у музичком животу заједнице и изражава критичко
мишљење са посебним освртом на улогу музике у друштвеним дешавањима. Испoљaвa и aртикулишe oснoвнe eлeмeнтe музичкoг
укусa.

Разред
Годишњи фонд часова

Први (општи тип и природно-математички смер)
37 часова

ИСХОДИ
По завршетку првог разреда ученик ће бити у
стању да:
 препозна друштвено-историјски и
културолошки амбијент у коме се развијају
различити видови музичког изражавања;
– демонстрира познавање музичке терминологије
и изражајних средстава музичке уметности у
склопу предложених тема;
– препозна обрађене музичке стилове и жанрове
према основним карактеристикама;
 препозна утицај ритуалног понашања у музици

ОБЛАСТ/ТЕМА

УВОД У МУЗИКУ

САДРЖАЈИ
Човек и музика.
Основни музички појмови.
Музика у друштву.
Музички фолклор.
Музика кроз векове.
Слушање– избор музичких примера за
слушање у складу са темама.
Извођење једноставнијих музичких примера у
вези са обрађеном темом.
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савременог доба (музички елементи, наступ...);
 препозна музику различитих народа Старог
века;
– уочи сличности и разлике између
ранохришћанске, православне и римокатоличке
духовне музике;
– сагледа улогу музике у средњовековној Србији
у односу на музику византијске и грегоријанске
традиције средњег века;
– разликује ренесансну полифонију од
средњовековног вишегласја;
– уочи разлике између духовних и световних
вокалних композиција средњег века и
ренесансе;
– препозна репрезентативне музичке примере
најзначајнијих представника од ренесансе до
романтизма;
– анализира начине коришћења изражајних
средстава, у одабраним музичким примерима,
из различитих култура, стилова и жанрова;
– презентује развој музичких инструмената и
облика закључно са 18. веком;
– објасни развој сонате, концерта и симфоније у
класицизму и улогу и карактер ставова у
сонатном циклусу;

МУЗИКА У ПРВОБИТНОЈ
ДРУШТВЕНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
И КУЛТУРАМА СТАРОГ
ВЕКА

МУЗИКА СРЕДЊЕГ ВЕКА

Корени музике и њене првобитне улоге.
Најстарији музички инструменти.
Музика у животу старих источних народа,
Грчке и Рима (улога, облици, инструменти,
теорија).
Слушање – избор
Примери традиционалне народне музике
разних народа, племенских заједница и
етничких група.
Традиционална музика народа Блиског и
Далеког истока, античке Грчке и Рима
(извођења
на
реконструисаним
инструментима, солистичко и хорско/унисоно
певање,
видео
снимци
традиционалног
позоришта Кине и Индије).
Извођење једноставнијих музичких примера у
вези са обрађеном темом
Ранохришћанска музика. Византијско певање.
Грегоријански корал.
Рани облици вишегласја: органум, дискант,
мотет.
Световна музика средњег века: трубадури,
трувери минезенгери.
Духовна и световна музика у средњевековној
Србији.
Музика средњег века као инспирација за
уметничку и популарну музику.
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– повеже музичке облике са извођачким саставом;
– разликује вокално-инструменталне и
инструменталне облике од барока до краја
романтизма;
– објасни настанак и развој опере и њен
синкретички карактер;
– звучно идентификује структуралне елементе
опере (увертира, арија, речитатив, хор...) и
њихову улогу;
– објасни значај Глукове реформе за даљи развој
опере;
– дефинише разлоге настанка комичне опере;
– објасни значај Вагнерове реформе опере;
– изводи музичке примере користећи
традиционалне и/или електронске инструменте,
глас и покрет;
– уочава у свакој од епоха међусобну повезаност
музичке уметности са другим уметностима;
– објасни како је музика повезана са
дисциплинама ван уметности (музика и
политика/друштво; технологија записивања,
штампања нота; физичка својства инструмената;
темперација и заједничко свирање);
– изрази доживљај музике језиком других
уметности (плес, глума, писана или говорна реч,
ликовна уметност);
– објасни улогу свих актера у презентацији

МУЗИКА РЕНЕСАНСЕ

Слушање – избор
Грегоријански корал, Византијско певање,
органум-мотет 13. века;
Адам де ла Ал-Игра о Робену и Мариони; Кир
Стефан Србин-Ниња сили.
Извођење једноставнијих музичких примера у
вези са обрађеном темом.
Три века великих достигнућа у уметности
(14.,15.,16. век).
Развој духовног и световног вишегласја – Арс
Нова, Франко-фламанска школа, ренесанса у
Италији.
Мотет, миса, мадригал, шансон.
Највећи представници ренесансне вокалне
музике: Ђ. П. да Палестрина, О. ди Ласо, Л.
Маренцио, Ђ. да Веноза.
Инструментална музика ренесансе: ричеркар и
канцона.
Слушање - избор
Г. де Машо – Миса;
Ж. де Пре – Мотет;
Ђ. П. да Палестрина –Миса папе Марчела
(одломак); Ласо –Матона миа кара,Ехо –
мадригали.
Изабрани мадригал (хроматски): Л. Маренција
или Ђ. да Венозе;
К. Жанекен –Битка код Марињана; Певање
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музичког дела/жанрова (композитор, извођач,
кореограф, режисер...);
– користи могућности ИКТ-а (коришћењем
матрица, караоке програма, аудио снимака) за
самостално истраживање, извођење и
стваралаштво;
– критички просуђује утицај музике на здравље;
– поштује правила музичког бонтона.

МУЗИКА БАРОКА
И РОКОКОА

птица – шансони;
Ђ. Габриели –Соната пиан е форте; Ансамбл
Ренесанс– избор;
Извођење једноставнијих музичких примера у
вези са обрађеном темом
Нова уметничка и музичка стремљења у епохи
барока.
Појава опере и њен развој у Италији,
Француској, Немачкој, Енглеској.
Најистакнутији представници:
К. Монтеверди, А. Скарлати,
Ж. Б Лили, Х. Персл, Г.Ф. Хендл
К. В. Глука.
Развој инструменталних облика: свита, барокна
соната, барокни концерт, фуга.
Развој вокално-инструменталних облика у
бароку: кантата, ораторијум, пасија.
Представници инструменталне музике у
бароку и рококоу:
А. Корели, А. Вивалди, Ј. С. Бах, Г.Ф. Хендл,
Д. Скарлати.
Криза италијанске опере серије и реформа К.
В. Глука.
Рађање комичне опере и њени први
представници: Ђ. Б. Перголези и Д. Чимароза.
Слушање - избор
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К. Монтеверди –Орфејев ламент, арија
Аријаднина тужбалица(Lasciatemimorire);
Ж. Б. Лили – увертира по избору;
Х. Персл–Тужбалица Дидоне;
А. Корели – Кончерто гросо (бр.8 Божићни);
La folia (варијације);
А. Вивалди –Годишња доба (по избору);
Ј. С. Бах – Француска или Енглеска свита;
Виолински концерт Е-дур, Бранденбуршки
концерт бр.2; Свита бр. 2, ха-мол; Токата и
фуга де-мол за оргуље; Одломци из Пасије по
Матеји и Мисе ха-мол;
Г. Ф. Хендл –Музика на води (одломак), Музика
за ватромет; Арија (Омбра маи фу) из опере
Ксеркс; Алелуја из ораторијума Месија;
Д. Скарлати – сонате по избору;
К. В. Глук – арија Орфеја из опере Орфеј и
Еуридика; Ђ. Б. Перголези – арија Серпине из
опере Служавка господарица.
Извођење једноставнијих музичких примера у
вези са обрађеном темом
Развој класичне сонате, концерта и симфоније.
Почеци камерне музике.
Представници бечке класике:
Ј. Хајдн, В. А. Моцарт, Л. ван. Бетовен.
Слушање – избор
Ј. Хајдн –Симфонија са ударцем тимпана 2.
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МУЗИКА КЛАСИЦИЗМА

став; Лондонска симфонија Де-дур бр.104. 1.
став;
В. А. Моцарт –Симфонија ге-мол, 1. став; Арија
Краљица ноћи изопере Чаробна фрула;
увертира и нека од арија из опере Фигарова
женидба; Л. ван Бетовен - Соната цис-мол
(Месечева); Клавирски концерт бр.3, це-мол, 3.
став; Девета симфонија (Ода радости); Пета
симфонија, (Судбинска), 1. став.
Филмови (Delta video) 2008. г.
Сведочанства о генијима (инсерти из филмова
по избору):
Бетовен;
Копирање Бетовена;
Амадеус.
Филмоване опере (инсерти):
В. А. Моцарт –Фигарова женидба.
Тв емисије (инсерти):
Серијал Драгослава Гостушког – Развој српске
музике кроз векове.
Хистори: по избору.
Образовни програм РТС (Трезор).
Извођење једноставнијих музичких примера у
вези са обрађеном темом.
Општа обележја романтизма у музици.
Карактеристични
облици:
соло
песма,
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РОМАНТИЗАМ:
ВОКАЛНОИНСТРУМЕНТАЛНА И
ИНСТРУМЕНТАЛНА
МУЗИКА

клавирска минијатура, програмска музика.
Слушање – избор
Ф. Шуберт – Соло песме: Пастрмка и
Вилењак, Недовршена симфонија, 1. став; Ф.
Менделсон – Песма без речи; Виолински
концерт е-мол, 1. став; Р. Шуман – Лептири;
Ф. Шопен – Полонеза Ас-дур; Мазурка;
Соната бе-мол;
2. и 3. став; Е. Григ – Клавирски концерт а-мол,
1. став; Пер Гинт – 1. свита; Х. Берлиоз –
Фантастична симфонија, 2. став; Ф. Лист –
симфонијска поема, Прелиди, Мефисто валцер;
Ј. Брамс – Виолински концерт, 3. став;
Мађарска игра; Трећа симфонија, Ф-дур 3.
став;
Р. Штраус –Тако је говорио Заратустра.
Филмови (Delta video) 2008.г.
Сведочанства о генијима:
Ђ. Росини, Ф. Лист, Шопен у потрази за
љубављу;
Емпромти.
Филмоване опере (инсерти):
Ђ. Верди: Риголето, Набуко, Аида,Травијата;
Р. Вагнер: Холанђанин луталица.
Тв емисије:
Серијал Драгослава Гостушког – Развој српске
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музике кроз векове.
Хистори: по избору.
Образовни програм РТС (Трезор).
Извођење једноставнијих музичких примера у
вези са обрађеном темом.
Развој опере у Италији (Ђ. Верди), Немачкој (Р.
Вагнер).
Слушање - избор
Ђ. Росини – увертира и арија Фигара из опере
Севиљски берберин;
В. Белини – арија Каста Дива из опере Норма;
Ђ. Верди: Хор Јевреја из опере Набуко, квартет
ОПЕРА У РОМАНТИЗМУ
из 4. чина опере Риголето, тријумфални марш
из опере Аида; К. М. Вебер – Хор ловаца из
опере Чаробни стрелац; Р. Вагнер: Хор
морнара из опере Холанђанин луталица;
Свадбени хор из Лоенгрина; Кас Валкира из
музичке драме Валкире.
Извођење једноставнијих музичких примера у
вези са обрађеном темом
Кључни појмови садржаја: стил, средства музичког изражавања, музички жанрови, композитори.

- 1303 -

Разред
Годишњи фонд часова

Први (друштвено-језички смер)
37 часова

ИСХОДИ
По завршетку првог разреда ученик ће бити у
стању да:
 препозна друштвено-историјски и
културолошки амбијент у коме се развијају
различити видови музичког изражавања;
– демонстрира познавање музичке
терминологије и изражајних средстава
музичке уметности у склопу предложених
тема;
– препозна обрађене музичке стилове и
жанрове према основним
карактеристикама;
 препозна утицај ритуалног понашања у
музици савременог доба (музички
елементи, наступ...);
 препозна музику различитих народа
Старог века;
– уочи сличности и разлике између
ранохришћанске, православне и
римокатоличке духовне музике;
– разликује духовну од световне
музикесредњег века и ренесансе;

ОБЛАСТ/ТЕМА

УВОД У МУЗИКУ

МУЗИКА У ПРВОБИТНОЈ
ДРУШТВЕНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ И
КУЛТУРАМА СТАРОГ ВЕКА

САДРЖАЈИ
Човек и музика.
Основни музички појмови.
Музика у друштву.
Музички фолклор.
Музика кроз векове.
Слушање музичких примера у складу са
наведеним садржајем.
Извођење једноставнијих музичких примера у
вези са обрађеном темом.
Корени музике и њене првобитне улоге.
Најстарији музички инструменти.
Музика у животу старих источних народа, Грчке и
Рима (улога, облици, инструменти, теорија)
Слушање - избор
Снимци традиционалне народне музике разних
народа, племенских заједница и етничких група.
Традиционална музиканарода Блиског и Далеког
истока, античке Грчке и Рима (на
реконструисаним инструментима, солистичко и
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– сагледа улогу музике у средњовековној
Србији у односу на музику византијске и
грегоријанске традиције средњег века;
– разликује ренесансну полифонију од
средњовековног вишегласја;
–препозна репрезентативне музичке примере
најзначајнијих представника од ренесансе
до краја барока;
– анализира начине коришћења изражајних
средстава у одабраним музичким
примерима из различитих култура, стилова
и жанрова;
– презентује развој музичких инструмената и
облика закључно са бароком;
– повеже музичке облике са извођачким
саставом;
– разликује вокално-инструменталне и
инструменталне облике до краја барока;
– објасни настанак и развој опере и њен
синкретички карактер;
– звучно идентификује структуралне
елементе опере (увертира, арија, речитатив,
хор...)и њихову улогу;
– објасни значај Глукове реформе за даљи
развој опере;
– дефинише разлогенастанка комичне опере;
– изводи музичке примере користећи
традиционалне и/или електронске
инструменте, глас и покрет;

МУЗИКА СРЕДЊЕГ ВЕКА

МУЗИКА
РЕНЕСАНСЕ

хорско/унисоно певање, видео снимци
традиционалног позоришта Кине и Индије).
Извођење једноставнијих музичких примера у
вези са обрађеном темом.
Ранохришћанска музика. Византијско певање.
Грегоријански корал.
Рани облици вишегласја: органум, дискант, мотет.
Световна музика средњег века: трубадури,
трувери минезенгери.
Духовна и световна музика у средњевековној
Србији.
Музика средњег века као инспирација за
уметничку и популарну музику.
Слушање– избор
Грегоријански корал, Византијско певање,
органум, мотет 13.века;
Рамбо де Вакера – Календа маја;
Адам де ла Ал – Игра о Робену и Мариони; Кир
Стефан Србин – Ниња сили.
Тв емисије (инсерти):
Серијал Драгослава Гостушког о развоју српске
музике кроз векове.
Извођење једноставнијих музичких примера у
вези са обрађеном темом
Три века великих достигнућа у уметности
(14.,15.,16. век).
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– уочава у свакој од епоха међусобну
повезаност музичке уметности са другим
уметностима;
– објасни како је музика повезана са
дисциплинама ван уметности (музика и
политика/друштво; технологија
записивања, штампања нота; физичка
својства инструмената; темперација и
заједничко свирање);
– изрази доживљај музике језиком других
уметности (плес, глума…);
– објасни улогу свих актера у презентацији
музичког дела/жанрова;
– користи могућности ИКТ-а (коришћењем
матрица, караоке програма, аудио снимака)
за самостално истраживање, извођење и
стваралаштво;
– критички просуђује утицај музике на
здравље;
– поштује правила музичког бонтона.

МУЗИКА
БАРОКА И РОКОКОА

Развој духовног и световног вишегласја – Арс
Нова, Франко-фламанска школа, ренесанса у
Италији.
Мотет, миса, мадригал, шансон.
Највећи представници ренесансне вокалне
музике: Ђ. П. да Палестрина, О. ди Ласо, Л.
Маренцио, Ђ. да Веноза.
Инструментална музика ренесансе: ричеркар и
канцона.
Слушање – избор
Г. де Машо – Миса;
Ж. де Пре – Мотет;
Ђ. П. да Палестрина –Миса папе Марчела
(одломак); Ласо: Матона миа кара,Ехо–
мадригали.
Изабрани мадригал (хроматски):
Л.Маренција или Ђ.да Венозе;
К.Жанекен–Битка код Марињана; Певање птица
– шансони;
Ђ. Габриели–Соната пиан е форте;
АнсамблРенесанс– избор.
Извођење једноставнијих музичких примера у
вези са обрађеном темом
Нова уметничка и музичка стремљења у епохи
барока.
Појава опере и њен развој у Италији, Француској,
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Немачкој, Енглеској.
Најистакнутији представници:
К. Монтеверди, А. Скарлати,
Ж. Б Лили, Х. Персл, Г.Ф. Хендл
К. В. Глука.
Развој инструменталних облика: свита, барокна
соната, барокни концерт, фуга.
Развој вокално-инструменталних облика у бароку:
кантата, ораторијум, пасија.
Представници инструменталне музике у бароку и
рококоу:
А. Корели, А. Вивалди, Ј. С. Бах, Г.Ф. Хендл, Д.
Скарлати.
Криза италијанске опере серије и реформа К. В.
Глука.
Рађање комичне опере и њени први представници:
Ђ. Б. Перголези и Д. Чимароза.
Слушање– избор
К. Монтеверди – Орфејев ламент, арија
Аријаднина тужбалица(Lasciatemimorire);
Ж. Б. Лили– увертира по избору;
Х. Персл–Тужбалица Дидоне;
А. Скарлати –Виртуозна арија (за контратенор);
А. Корели – Кончерто гросо (бр.8 Божићни); А.
Корели –La folia (варијације); А. Вивалди –
Годишња доба (по избору);
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Ј. С. Бах: Француска или Енглеска свита;
Виолински концерт Е-дур, Бранденбуршки
концерт бр.2; Свита бр. 2, ха-мол; Токата и фуга
де-мол за оргуље; Одломци из Пасије по Матеји и
Мисе ха-мол;
Г. Ф. Хендл – Музика на води(одломак); Арија
(Омбра маи фу) из опере Ксеркс; Алелуја из
ораторијума Месија;
Д. Скарлати – сонате по избору;
Ф. Купрен – Жетеоци, Мистериозне барикаде;
К. В. Глук–арија Орфеја и Хор духова из опере
Орфеј и Еуридика; Увертира за оперу Алчеста
или Ифигенија на Аулиди;Ђ. Б. Перголези–арија
Серпине из опере Служавка господарица; Д.
Чимароза – увертира за оперу Тајни брак.
Филмови (delta video) 2008. г:
Сведочанства о генијима(инсерти):
Ј. С Бах, Г. Ф.Хендл.
Хистори: по избору.
Образовни програм РТС (Трезор).
Извођење једноставнијих музичких примера у
вези са обрађеном темом.
Кључни појмови садржаја: стил, средства музичког изражавања, музички жанрови, композитори и друштвено-историјски контекст
Француски језик
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Образовни профил
Предмет

GIMNAZIJA
FRANCUSKI JEZIK

Разред

TRECI

Годишњи фонд часова

72

Недељни фонд часова
Литература

2
Vera Kostic, Milanka Perret ,Francuski jezik
za 3. razred gimnazije – drugi strani jezik , 3 god.
ucenja

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1
1
1.

UPOZNAVANJE UCENIKA

Upoznavanje ucenika sa
franucuskim jezikom ,
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SA PLANOM I
PROGRAMOM

kulturom I civilizacijom

Исходи

Облик рада

Методе рада

Frontalni,
 Usvajanje opstih odlika
francuskog jezika I francuske
individualni
kulture
Корелација са другим
Наставна средства
предметом
 Udzbenik, ilustacije,
radna sveska

 Kombinovana

Време
реализације

02.09.200
9

Праћење и оцењивање

 Srpski jezik, istorija



Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

- 1310 -

 Obnavljanje gradiva
2.

 Analiza leksickog i
gramatickog gradiva
stecenog u
predhodnoj godini
Исходи

1

1

Облик рада

Frontalni,
 Prakticna primena leksickog
igramatickog gradiva naucenog u
individualni
pedhodnoj godini
Корелација са другим
Наставна средства
предметом
 Udzbenik ,
ilustracija, radna
sveska

 Srpski jezik, engleski
jezik

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1311 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

 Unite 1 /VACANCES
3.

Циљеви

 Obogacivanje leksike
na temu raspusta i
povratka u skolu
Исходи

број
часова у
области

5

вежбе

утврђивање

1

2

 Srpski jezik, geografija

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

Frontalni,
 Usvajanje pravila vezanih za
obrazovanje kondicionala
individualni
prezenta
Корелација са другим
Наставна средства
предметом
 Udzbenik,
ilustracije,radna
sveska

обрада

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1312 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

 Unite2 - Ecole
4.

Циљеви

 Bogacenje leksike na
temu organizovanja
skolskog vremena
Исходи

број
часова у
области

вежбе

5

1

утврђивање

2

 Srpski jezik, engeski
jezik

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

Frontalni,
 Usvajanje pravila vezanih za
hipoteticne recenice u
individualni
francuskom jeziku
Корелација са другим
Наставна средства
предметом
 Udzbenik, ilustracija,
radna sveska

обрада

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1313 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

 UNITE 3 / Sport
5.

Циљеви

 Bogacenje leksike na
temu fudbala
Исходи

број
часова у
области

5

вежбе

утврђивање

1

2

 Srpski jezik, engleski
jezik, latinski jezik

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

Frontalni,
 Usvajanje pravila subjunktiva
prezenta, glagola prve grupe I
individualni
pomocnih glagola
Корелација са другим
Наставна средства
предметом
 Udzbenik, ilustacije,
radna sveska

обрада

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1314 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

 Unite 4 –Famille
6.

Циљеви

 Bogacenje leksike na
temu odnosa u
porodici
Исходи

број
часова у
области

5

вежбе

утврђивање

1

2

 Srpski jezik, engleski
jezik, latinski jezik

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

Frontalni,
 Uvezbavanje upotrebe
subjunktiva prezenta glagola
individualni
prve grupe
Корелација са другим
Наставна средства
предметом
 Udzbenik, ilustracije,
radna sveska

обрада

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1315 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

 Unite 5 –Langues
7..

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

5

1

 Bogacenje leksike na
temu razlicitih
metoda ucenja stranih
jezika
Исходи

 Udzbenik,
ilustracuja, radna
sveska

обрада

2

Frontalni,
individualni

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Корелација са другим
предметом
 Srpski jezik, engleski
jezik, latinski jezik

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

 Usvajanje pravila slaganja
vremena ufrancuskom jeziku
Наставна средства

утврђивање

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1316 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

 Sistematizacija gradiva
8.

Циљеви

број
часова у
области

 Obnavljanje
leksickog I
gramatickog gradiva
gradiva
Исходи
 Provera do sada naucenog
gradiva
Наставна средства
 Udzbenik, ilusrecije,
radna sveska

вежбе

утврђивање

1

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1

Облик рада
Frontalni,
individualni

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Корелација са другим
предметом
 Srpski jezik

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1317 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

 Le Premier Devoir Ecrit
9.

Циљеви

 Analiza leksickog I
gramatickog grdiva
pismenim putem
Исходи

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

3

обрада

писмени
задаци

наст.

наст.

у
блоку

3

Облик рада

Методе рада

Frontalni,
 Pismena provera do sada
naucenog gradiva . Analiza
individualni
tipicnih gresaka
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Kombinovana
metoda

 Udzbenik,ilustracije,
radna sveska

практ.

 Spski jezik,

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1318 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

 Unite 6/ Maths
10.

Циљеви

 Bogacenje leksike na
temu medunarodnih
takmicenja u
matematici
Исходи

број
часова у
области

вежбе

5

1

утврђивање

обрада

2

писмени
задаци

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

Методе рада

 Usvajanje pravila o obrazovanju Frontalni,
participa prezenta u francuskom
individualni
jeziku I gerundiva I apsolutnog
participa
Корелација са другим
предметом

 Kombinovana
metoda

 Udzbenik,
ilustracije, radna
sveska



 Srpski jezike,
matematika , fizika,
filozofija

практ.

Време
реализације


Праћење и оцењивање

- 1319 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

11.

Тема/модул/област

Циљеви

 Unite 7 /Loi

број
часова у
области

вежбе

5

1

 Bogacenje leksike na
temu prava i obaveza
mladih u svetu
Исходи


Usvajanje pravila direktnog
govora

утврђивање

Облик рада
Frontalni,
individualni

2

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Методе рада
 Kombinivana
metoda

Време
реализације


- 1320 -

Корелација са другим
предметом
 Udzbenik, ilustracije,
radna sveska

 Srpski jezik, ustav I
prava gradana I
sociologija

Праћење и оцењивање


- 1321 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

12.

Тема/модул/област

Циљеви

 Unite 8 Ecologie

 Bogacenje leksike na
temu zastite zivotne
sredine
Исходи


број
часова у
области

вежбе

5

1

утврђивање

2

 Srpski jezik I biologija

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

Usvajanje pravila vezanih za
 Frontalni i
upotrbu pluskvampefekta u
idividualni
francuskom jeziku
Корелација са другим
предметом
 Udzbenik, ilustracije,
radna sveska

обрада

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1322 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

13.

Тема/модул/област

Циљеви

 Unite 9 / Cinema

 Bogacenje leksike na
temu bioskopa i
filmova

број
часова у
области

вежбе

5

1

Исходи


утврђивање

обрада

2

Frontalni,
individualni

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Корелација са другим
предметом
 Udzbenik, ilustracija,
radna sveska

 Srpski jezik, engleski
jezik

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

Usvajane razlike direktnog I
indirektnog objekta

писмени
задаци

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1323 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

14.

Тема/модул/област

Циљеви

 Unite 10 / Loisirs

 Bogacenje leksike na
temu provodenja
slobodnog vremena

број
часова у
области

5

утврђивање

1

Исходи


вежбе

обрада

2

Frontalni,
individualni

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Корелација са другим
предметом
Udzbenik, ilustracije,
radna sveska

 Srpski jezik, fizicko
vaspitanje

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

Usvajanje razlike izmedu furor
proche I future anterieur

писмени
задаци

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1324 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

15.

Тема/модул/област

Циљеви

 Unite 11/Multimedia

број
часова у
области

 Usvajanje vise
definicija vezanih za
pojam“Multimedia”

5

Исходи


утврђивање

1

обрада

2

Frontalni,
individualni

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Корелација са другим
предметом
 Udzbenik, ilustracije,
radna sveska

 Srpski jezik I
informatika,
matematika

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

Usvajanje upotrebe pasiva u
francuskom jeziku

писмени
задаци

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1325 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

16.

Тема/модул/област

Циљеви

 SISTEMATIZACIJA
GRADIVA

 Obnavljanje i
utvrdivanje do sada
predenog gradiva

број
часова у
области

утврђивање

1

Исходи


вежбе

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1

Облик рада
 Frontalni i
individualn
i
Корелација са другим
предметом

Prakticka primena leksickog i
gramatickog rada

 Udzbenik, ilustracije,
radna sveska

обрада

 Srpski jezik i engleski
jezik

Методе рада
 Kombinovana

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1326 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

17..

Тема/модул/област

Циљеви

 Le Deuxieme Devoir
Ecrit

 Pismena provera
leksickog i
gramatickog gradiva
Исходи


број
часова у
области

вежбе

утврђивање

3

обрада

писмени
задаци

наст.

наст.

у
блоку

3

Облик рада

Методе рада

Frontalni i
Analize tipicnih gresaka i
ukazivanje na njih u pismenom
individualni
zadatku
Корелација са другим
предметом

 Kombinovana

 Udzbenik,
ilustracija,radna
sveska

практ.

 Spski jezik, Engleski
jezik

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1327 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

18..

Тема/модул/област

Циљеви

 Unite 12 –Europe unie

 Bogacenje leksike na
temu boljeg zivota

број
часова у
области

вежбе

5

1

Исходи


утврђивање

обрада

2

Frontalni i
individualni

Методе рада
 Kombinovana

Корелација са другим
предметом
 Udzbenik, ilustracija
i radna sveska

 Srpski jezik,
geografija, istorija

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

Usvajanje razlike izmedu aktiva
ipasiva u francuskom jeziku

писмени
задаци

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1328 -

- 1329 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

19.

Тема/модул/област

Циљеви

 Sistematizacija gradiva

 Analiza usvojenog
leksickog i
gramatickog gradiva

број
часова у
области

утврђивање

2

Исходи


вежбе

обрада

Frontalni i
individualni

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Корелација са другим
предметом
 Udzbenik, ilustracija
i radna sveska

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

Prakticna primena naucenog
gradiva

писмени
задаци

 Srpski jezik, Engleski
jezik

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1330 -

Образовни профил
Предмет

GIMNAZIJA
FRANCUSKI JEZIK

Разред

PRVI

Годишњи фонд часова

74

Недељни фонд часова
Литература

2
Vera Kostic, Milanka Perret, Francuski jezik
za prvi razred gimnazije- drugi strain jezik, prva
godina ucenja

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

- 1331 -

1.

UPOZNAVANJE UCENIKA
SA PLANOM I
PROGRAMOM

Upoznavanje ucenika sa
franucuskim jezikom ,
kulturom I civilizacijom

1
1

Исходи

Облик рада

Методе рада

 Usvajanje opstih odlika
 Frontalni,
francuskog jezika I francuske
individualn
kulture
i
Корелација са другим
Наставна средства
предметом
 Udzbenik, ilustacije,
radna sveska

 Oralna metoda

Време
реализације

02.09.200
9

Праћење и оцењивање

 Srpski jezik, istorija



Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.
наст.

практ.
наст.
у

- 1332 -

блоку
 Phonetique / Lesson
preparatoire
2.

 Usvajanje opstih
pravila izgovora
odredenih
samoglasnika

4

4

Исходи

Облик рада

Методе рада

 Usvajanje pravila izgovora
 Frontalni,
odredenih glasova u francuskom
individualn
jeziku
i
Корелација са другим
Наставна средства
предметом
 Udzbenik ,
ilustracija, radna
sveska

 Oralna metoda

Време
реализације


Праћење и оцењивање

 Srpski jezik, engleski
jezik



Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

 Unite 1 / Des lyceens

Циљеви

 Bogacenje leksike na
temu upoznavanja I
predstavljanja

број
часова у
области

5

вежбе

1

утврђивање

2

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

- 1333 -

3.

Исходи

Облик рада

 Usvajanje prezenta pomocnog
glagola etre
Наставна средства
 Udzbenik,
ilustracije,radna
sveska

 Frontalni,
individualn
i
Корелација са другим
предметом
 Srpski jezik, geografija

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1334 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

 Unite2 Une nouvelle
amie
4.

Циљеви

 Bogacenje leksike na
temu prijateljstva
Исходи

број
часова у
области

вежбе

5

1

утврђивање

2

 Muzicka kultura, srpski
jezik, geografija

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

 Usvajanje novih reci vezanih za
 Frontalni,
druzenje I usvajanje prezenta
individualn
glagola 1 grupe I odredenog I
i
neodredenog clana
Корелација са другим
Наставна средства
предметом
 Udzbenik, ilustracija,
radna sveska

обрада

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1335 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

 UNITE 3 / Etre ou ne
pas etre
5.

Циљеви

 Bogacenje leksike na
temu knjizevnosti I
nacina obracanja
profesora uceniku

број
часова у
области

5

Исходи

вежбе

утврђивање

1

 Udzbenik, ilustacije,
radna sveska

2

 Frontalni,
individualn
i
Корелација са другим
предметом
 Srpski jezik, engleski
jezik

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

 Usvajanje imperativa glagola
prve grupe I brojeva do 20
Наставна средства

обрада

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1336 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

 Unite 4/ Au cinema
6.

Циљеви

 Bogacenje leksike na
temu filmova I
muzike
Исходи

број
часова у
области

5

вежбе

утврђивање

1

2

 Srpski jezik, muzicka
kultura I istorija

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

 Usvajanje slozenog odredenog
 Frontalni,
clana I prezenta glagola aller I
individualn
savoir
i
Корелација са другим
Наставна средства
предметом
 Udzbenik, ilustracije,
radna sveska

обрада

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1337 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

 Sistematizacija gradiva
7.

Циљеви

 Obnavljanje
leksickog I
gramatickog gradiva

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

2

Исходи

 Udzbenik,
ilustracuja, radna
sveska

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

 Analiza dosasnjeg usvojenog
gradiva
Наставна средства

обрада

 Frontalni,
individualn
i
Корелација са другим
предметом
 Srpski jezik,
geografija, istorija,
muzicka kultura

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1338 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

 Le Premier devoir Ecrt
8.

Циљеви

број
часова у
области

 Obnavljanje
leksickog I
graatickog gradiva
pismenim putem
Исходи
 Analiza tipicnih gresaka u
pismenim zadacima
Наставна средства
 Udzbenik, ilusrecije,
radna sveska

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

3

практ.

наст.

наст.

у
блоку

3

Облик рада
 Frontalni,
individualn
i
Корелација са другим
предметом
 Srpski jezik

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1339 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

 Unite 5/ Un rendez/
vous
9.

Циљеви

 Bogacenje leksike na
temu prihvatanje I
odbijanja sastanka

број
часова у
области

вежбе

5

1

Исходи

 Udzbenik,ilustracije,
radna sveska

обрада

2

 Frontalni,
individualn
i
Корелација са другим
предметом
 Spski jezik,

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

 Usvajanje prezenta pomocnog
glagola avoir
Наставна средства

утврђивање

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1340 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

 Unite 6/ Au restaurant
10.

Циљеви

 Bogacenje leksike na
temu hrane I pica

број
часова у
области

вежбе

5

1

Исходи

утврђивање

2

 Frontalni,
individualn
i
Корелација са другим
предметом
 Srpski jezike, Hemija

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

 Usvajanje pravila partitivnog
clana

 Udzbenik,
ilustracije, radna
sveska

обрада

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1341 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

11.

Тема/модул/област

Циљеви

 Unite 7 / La profession

 Bogacenje leksike na
temu izbora
zanimanja

број
часова у
области

вежбе

5

1

Исходи


утврђивање

2

Облик рада

Usvajanje prisvojnih prideva I
prezenta glagola vouloir I
pouvoir

 Frontalni,
individualn
i

Корелација са другим

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Методе рада
 Kombinivana
metoda

Време
реализације


Праћење и оцењивање

- 1342 -

предметом
 Udzbenik, ilustracije,
radna sveska

 Srpski jezik,
Psiholagija



- 1343 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

12.

Тема/модул/област

Циљеви

 Unite 8 Au Musee

 Bogacenje leksike na
temu istorijskih
znamenitosti Pariza

број
часова у
области

вежбе

5

1

Исходи


утврђивање

2

 Frontwlni,
individualn
i
Корелација са другим
предметом
 Srpski jezik, istorija

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

Usvajanje prezente glagola druge
grupe

 Udzbenik, ilustracije,
radna sveska

обрада

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1344 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

13.

Тема/модул/област

Циљеви

 Unite 9 / A la braderie

 Bogacenje leksike na
temu kupovine,
garderobe

број
часова у
области

вежбе

5

1

Исходи


Тема/модул/област

2

 Frontalni,
individualn
i
Корелација са другим
предметом

Циљеви

обрада

 Srpski jezik, biologija

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

Usvajane pravila direktnog I
indirektnog objekta

 Udzbenik, ilustracija,
radna sveska

Бр.

утврђивање

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Време
реализације


Праћење и оцењивање


Фонд/тип часа

- 1345 -

практ.
број
часова у
области

14.

 Unite 10 / Sports

 Bogacenje leksike na
temu plivanja I
trcanja

5

Usvajanjae pravila za
obrazovanje perfekta u
francuskom jeziku

Udzbenik, ilustracije,
radna sveska

утврђивање

1

Исходи


вежбе

обрада

2

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

Методе рада

 Frontalni,
individualn
i
Корелација са другим
предметом

 Kombinovana
metoda

Време
реализације


Праћење и оцењивање

 Srpski jezik ifizicko
vaspitanja



Фонд/тип часа
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

практ.

наст.

наст.

- 1346 -

у
блоку
15.

 Unite 11/ Euro Disney

 Bogacenje leksike na
temu crtanih filmova

5

Исходи


1

2

2

Облик рада

Методе рада

 Frontalni,
individualn
i
Корелација са другим
предметом

 Kombinovana
metoda

Usvajanje vremena future proche
I passé recent

 Udzbenik, ilustracije,
radna sveska

Време
реализације


Праћење и оцењивање

 Srpski jezik I likovana
kultura



Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

- 1347 -

16.

 SISTEMATIZACIJA
GRADIVA

 Obnavljanje i
utvrdivanje do sada
predenog gradiva

1

Исходи


1

Облик рада
 Frontalni i
individualn
i
Корелација са другим
предметом

Prakticka primena leksickog i
gramatickog rada

 Udzbenik, ilustracije,
radna sveska

 Srpski jezik i engleski
jezik

Методе рада
 Kombinovana

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1348 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

17..

Тема/модул/област

Циљеви

 Le Deuxieme Devoir
Ecrit

 Pismena provera
leksickog i
gramatickog gradiva
Исходи


Тема/модул/област

вежбе

утврђивање

3

обрада

писмени
задаци

Методе рада

Frontalni i
Analize tipicnih gresaka i
ukazivanje na njih u pismenom
individualni
zadatku
Корелација са другим
предметом

 Kombinovana

Циљеви

практ.

наст.

наст.

у
блоку

3

Облик рада

 Udzbenik,
ilustracija,radna
sveska

Бр.

број
часова у
области

 Spski jezik, Engleski
jezik

Време
реализације


Праћење и оцењивање


Фонд/тип часа

- 1349 -

практ.

18..

 Unite 12 Les vacances

 Bogacenje leksike na
temu letnjeg raspusta
Исходи


број
часова у
области

вежбе

5

1

утврђивање

2

 Srpski jezik, geografija

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

Frontalni i
Uvezbavanje i savladavanje
nacina izrazavana provodenja
individualni
letnjeg raspusta
Корелација са другим
предметом
 Udzbenik, ilustracija
i radna sveska

обрада

Методе рада
 Kombinovana

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1350 -

Образовни профил
Предмет

GIMNAZIJA
FRANCUSKI JEZIK

Разред

DRUGI

Годишњи фонд часова

70

Недељни фонд часова
Литература

2
Vera Kostic, Milanka Perret, Francuski jezik
za drugi razred gimnazije – drugi strain jezik,
druga godina ucenja

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

Циљеви

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

- 1351 -

1.

UPOZNAVANJE UCENIKA
SA PLANOM I
PROGRAMOM

Upoznavanje ucenika sa
franucuskim jezikom ,
kulturom I civilizacijom

Исходи

1
1

Облик рада

Frontalni,
 Usvajanje opstih odlika
francuskog jezika I francuske
individualni
kulture
Корелација са другим
Наставна средства
предметом
 Udzbenik, ilustacije,
radna sveska

 Srpski jezik, istorija

Методе рада
 Oralna metoda

Време
реализације

02.09.200
9

Праћење и оцењивање


- 1352 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

 Obnavljanje gradiva
2.

Циљеви

 Analiza leksickog i
gramatickog gradiva
stecenog u
predhodnoj godini
Исходи

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

1

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1

Облик рада

Frontalni,
 Prakticna primena leksickog
igramatickog gradiva naucenog u
individualni
pedhodnoj godini
Корелација са другим
Наставна средства
предметом
 Udzbenik ,
ilustracija, radna
sveska

обрада

 Srpski jezik, engleski
jezik

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1353 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

 Unite 1 / Voyages
3.

Циљеви

 Bogacenje leksike na
temu putovanja I
povratka u skolu
Исходи

број
часова у
области

5

вежбе

утврђивање

1

2

 Srpski jezik, geografija
I istorija

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

Frontalni,
 Usvajanje razlicitih
determinanata u francuskom
individualni
jeziku
Корелација са другим
Наставна средства
предметом
 Udzbenik,
ilustracije,radna
sveska

обрада

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1354 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

 Unite2 - Ecole
4.

Циљеви

 Bogacenje leksike na
temu skole I rada
strucnih sluzbi u skoli
Исходи

број
часова у
области

вежбе

5

1

утврђивање

2

 Srpski jezik, engeski
jezik

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

Frontalni,
 Usvajanje pravila komparacije
prideva I priloga I nepravilne
individualni
komaracije
Корелација са другим
Наставна средства
предметом
 Udzbenik, ilustracija,
radna sveska

обрада

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1355 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

 UNITE 3 / Achats
5.

Циљеви

 Bogacenje leksike na
temu kupovine
itrznog centra

број
часова у
области

5

обрада

2

Frontalni,
individualni

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Корелација са другим
предметом
 Srpski jezik, engleski
jezik

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

 Savladavanje priloske zemenice
y

 Udzbenik, ilustacije,
radna sveska

утврђивање

1

Исходи

Наставна средства

вежбе

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1356 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

 Unite 4 – On s ′ amuse
6.

Циљеви

 Bogacenje leksike na
temu proslave
rodendana

број
часова у
области

5

обрада

2

Frontalni,
individualni

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Корелација са другим
предметом
 Srpski jezik, muzicka
kultura I likovna
kultura

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

 Uvezbavanje upotrebe impefekta
u francuskom jeziku

 Udzbenik, ilustracije,
radna sveska

утврђивање

1

Исходи

Наставна средства

вежбе

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1357 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

 Unite 5 – Visite de
Paris
7..

Циљеви

 Bogacenje leksike na
temu prijateljstva i
znamenitosti Pariza

број
часова у
области

вежбе

5

1

Исходи

 Udzbenik,
ilustracuja, radna
sveska

обрада

2

Frontalni,
individualni

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Корелација са другим
предметом
 Srpski jezik,
geografija, istorija,

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

 Usvajanje pravila kondicionala
prezenta u francuskom jeziku
Наставна средства

утврђивање

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1358 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

 Sistematizacija gradiva
8.

Циљеви

број
часова у
области

 Obnavljanje
leksickog gradiva
Исходи
 Provera do sada naucenog
gradiva
Наставна средства
 Udzbenik, ilusrecije,
radna sveska

вежбе

утврђивање

1

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1

Облик рада
Frontalni,
individualni

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Корелација са другим
предметом
 Srpski jezik

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1359 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

 Le Premier Devoir Ecrit
9.

Циљеви

 Analiza leksickog I
gramatickog grdiva
pismenim putem
Исходи

број
часова у
области

вежбе

утврђивање

3

обрада

писмени
задаци

наст.

наст.

у
блоку

3

Облик рада

Методе рада

Frontalni,
 Pismena provera do sada
naucenog gradiva . Analiza
individualni
tipicnih gresaka
Корелација са другим
Наставна средства
предметом

 Kombinovana
metoda

 Udzbenik,ilustracije,
radna sveska

практ.

 Spski jezik,

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1360 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

Тема/модул/област

 Unite 6/ Carnaval
10.

Циљеви

 Bogacenje leksike na
vasara I zabave

број
часова у
области

вежбе

5

1

Исходи

утврђивање

обрада

2

Frontalni,
individualni

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Корелација са другим
предметом
 Udzbenik,
ilustracije, radna
sveska

 Srpski jezike,

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

 Usvajanje pravila indirektnog
govora

писмени
задаци

Време
реализације


Праћење и оцењивање


- 1361 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

11.

Тема/модул/област

Циљеви

 Unite 7 / Sport

 Bogacenje leksike na
temu trka
motorciklom

број
часова у
области

вежбе

5

1

Исходи


утврђивање

Облик рада

Usvajanje pravila indirektnog
govora

Frontalni,
individualni

Корелација са другим

2

обрада

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Методе рада
 Kombinivana
metoda

Време
реализације


Праћење и оцењивање

- 1362 -

предметом
 Udzbenik, ilustracije,
radna sveska

 Srpski jezik, fizicko
vaspitanje



- 1363 -

Фонд/тип часа
практ.
Бр.

12.

Тема/модул/област

Циљеви

 Unite 8 -Mode

 Bogacenje leksike na
temu obacenja
mladih
Исходи


број
часова у
области

вежбе

5

1

утврђивање

2

 Srpski jezik, likovna
kultura

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

Usvajanje pravila vezanih za
 Frontwlni,
upitne zamenice u francuskom
individualn
jeziku
i
Корелација са другим
предметом
 Udzbenik, ilustracije,
radna sveska

обрада

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Време
реализације


Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

13.

Тема/модул/област

Циљеви

 Unite 9 / Science

 Bogacenje leksike na
temu kompjutera I
telefona

број
часова у
области

вежбе

5

1

Исходи


утврђивање

обрада

2

Frontalni,
individualni

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Корелација са другим
предметом
 Udzbenik, ilustracija,
radna sveska

 Srpski jezik, fizika

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

Usvajane pravila vezanih za
upotrbu pokaznih zamenica

писмени
задаци

Време
реализације


Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

14.

Тема/модул/област

Циљеви

 Unite 10 / Radio et
television

 Bogacenje leksike na
temu radijskih I
televizijskih emisija
Исходи


број
часова у
области

5

вежбе

утврђивање

1

2

 Srpski jezik, muzicka
kultura

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

Frontalni,
Usvajanjae pravila za uptrbu
zamenica direktnog I indirektnog
individualni
objekta
Корелација са другим
предметом

Udzbenik, ilustracije,
radna sveska

обрада

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Време
реализације


Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

15.

Тема/модул/област

Циљеви

 Unite 11/ Loisirs

 Bogacenje leksike na
temu slobodnog
vramena

број
часова у
области

вежбе

5

1

Исходи


утврђивање

обрада

2

Frontalni,
individualni

Методе рада
 Kombinovana
metoda

Корелација са другим
предметом
 Udzbenik, ilustracije,
radna sveska

 Srpski jezik I Muzicka
kultura

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

Usvajanje pravila za upotrbu
odredenog I neodredenog clana

писмени
задаци

Време
реализације


Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

16.

Тема/модул/област

Циљеви

 SISTEMATIZACIJA
GRADIVA

 Obnavljanje i
utvrdivanje do sada
predenog gradiva

број
часова у
области

утврђивање

1

Исходи


вежбе

писмени
задаци

практ.

наст.

наст.

у
блоку

1

Облик рада
 Frontalni i
individualn
i
Корелација са другим
предметом

Prakticka primena leksickog i
gramatickog rada

 Udzbenik, ilustracije,
radna sveska

обрада

 Srpski jezik i engleski
jezik

Методе рада
 Kombinovana

Време
реализације


Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

17..

Тема/модул/област

Циљеви

 Le Deuxieme Devoir
Ecrit

 Pismena provera
leksickog i
gramatickog gradiva
Исходи


број
часова у
области

вежбе

утврђивање

3

обрада

писмени
задаци

наст.

наст.

у
блоку

3

Облик рада

Методе рада

Frontalni i
Analize tipicnih gresaka i
ukazivanje na njih u pismenom
individualni
zadatku
Корелација са другим
предметом

 Kombinovana

 Udzbenik,
ilustracija,radna
sveska

практ.

 Spski jezik, Engleski
jezik

Време
реализације


Праћење и оцењивање
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Фонд/тип часа
практ.
Бр.

18..

Тема/модул/област

Циљеви

 Unite 12 – Choix de
metier

број
часова у
области

вежбе

5

1

 Bogacenje leksike na
temu izbora
zanimanja
Исходи


утврђивање

обрада

2

Frontalni i
individualni

Методе рада
 Kombinovana

Корелација са другим
предметом
 Udzbenik, ilustracija

 i radna sveska

 Srpski jezik,
psihologija

практ.

наст.

наст.

у
блоку

2

Облик рада

Uvezbavanje i savladavanje
priloske zamenice en

писмени
задаци

Време
реализације


Праћење и оцењивање
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ЛИКОВНА КУЛТУРА

Циљ учења ликовне културе је оспособљавање за комуникацију и развијање креативности и одговорног односа према
очувању културе и уметничког наслеђа свог и других народа.

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Ученик свесно опажа и тумачи разноврсне визуелне и аудиовизуелне информације са којима се среће. Повезује нова сазнања
са претходно стеченим знањем и искуством у смислене целине и истражује њихову примену у различитим ситуацијама. Користи
разноврсне подстицаје за развијање креативних идеја. Бира најефикаснији начин да изрази своја запажања, идеје, имагинацију,
искуство, естетске доживљаје, осећања и позитивне ставове. Препознаје своје потребе и способности, развија самопоуздање и
самопоштовање и мотивисан је да се континуирано усавршава. Комуницира испољавајући разумевање и уважавање других и
одговорно сарађује са другима. Разуме значај и улогу визуелне уметности у друштву, вредност сопствене културе и културе других
народа и има одговоран однос према очувању културне баштине.
Основни ниво
На основном нивоу ученик има следеће компетенције: Уважава различитости у опажању и доживљавању визуелних и
аудиовизуелних информација. Разуме свакодневне визуелне и аудиовизуелне поруке. Самостално се изражава у одабраном медију и
доприноси у заједничком раду. Разуме значај наслеђа културе свог и других народа.
Средњи ниво
На средњем нивоу ученик има следеће компетенције: Уме јасно да пренесе другима свој доживљај визуелних и
аудиовизуелних информација. Разуме садржаје уметничких дела и производа. Изражава се различитим медијима, самостално и у
сарадњи са другима. Користи одабране садржаје као подстицај за стваралачки рад.
Укључује се у културни живот заједнице.
Напредни ниво
На напредном нивоу ученик има следеће компетенције: Разуме значај и утицај визуелних садржаја у односу на контекст.
Мотивисан је да континуирано развија естетичке критеријуме. Уме да преведе идеје и информације из једне форме у другу.
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Примењује одабране методе и поступке за развијање креативних идеја и стварање оригиналних радова. Доприноси очувању и
неговању културног живота заједнице.

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Основни ниво
На основном нивоу ученик има следеће компетенције: Испољава одговоран однос према себи и другима када преузима,
модификује, објављује и коментарише визуелне и аудиовизуелне садржаје на интернету, друштвеним мрежама и у осталим
видовима комуникације. Опажа и тумачи садржаје билборда, рекламних паноа, промотивних спотова, огласа на телевизији и
интернету и друге визуелне и аудиовизуелне поруке са којима се свакодневно среће. Бира медиј и одговарајућу технику/апликацију
којом најефикасније може да изрази своја запажања, идеје, имагинацију, искуство, естетске доживљаје, осећања и позитивне
ставове, у самосталном и заједничком раду. Разматра значај наслеђа културе за национални идентитет, смањење сиромаштва,
туризам и развој локалне и шире заједнице.

Средњи ниво
На средњем нивоу ученик има следеће компетенције: Уме јасно да изрази своја опажања, тумачења и доживљај визуелних и
аудиовизуелних информација, у усменој, писаној, визуелној или аудиовизуелној форми. Процењује свој доживљај уметничких дела
поредећи исте теме, мотиве и поруке изражене различитим средствима и техникама визуелних уметности и различите теме, мотиве
и поруке изражене истим средствима/материјалом. Уме да изрази запажања, идеје, имагинацију, искуство, естетске доживљаје,
осећања и позитивне ставове различитим медијима, средствима и техникама визуелних уметности, самостално и у сарадњи са
другима. Мотивисан је да истражује примену изражајних својства материјала, техника и принципа компоновања (дизајна).
Самостално истражује различите изворе информација или наслеђе културе и користи одабрани појам, текст, визуелне, аудитивне и
аудиовизуелне информације као подстицај за стварање оригиналног рада. Стекао је навику да прати и посећује догађаје културе у
заједници.
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Напредни ниво
На напредном нивоу ученик има следеће компетенције: Тумачи значај и утицај визуелних садржаја на посматрача и друштво
у односу на место, време, друштвене прилике, технолошки развој и културолошки оквир. Истражује форме уметничких дела кроз
историју, њихове међусобне утицаје и утицај на савремену уметност и друштво. Пореди критеријуме за процену естетичких
квалитета уметничких и неуметничких дела. Преводи визуелне садржаје у текстуалне и вербалне и текстуалне, вербалне, аудитивне
и мисаоне садржаје у визуелне. Истрајан је у развијању техничких вештина у одабраном медију/дисциплини. Познаје начине
помоћу којих уметници развијају креативне идеје, превазилазе стваралачку блокаду и проналазе подстицај за рад. Примењује
научено у различитим ситуацијама које захтевају креативна решења. Активно доприноси очувању и неговању уметности и културе,
као конзумент, промотер и/или учесник у уметничким дешавањима и пројектима.

Разред

Први

Годишњи фонд часова

37 часова

ИСХОДИ
По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању
да:
– изражава своја интересовања и естетске
доживљаје одабраним средствима и техникама;
– користи уметничко наслеђе као подстицај за

ТЕМА

ОДНОСИ

САДРЖАЈИ

Уметност (Зашто човек ствара уметност;
Уметност и природа; Уметност и друштво;
Уметност и наука; Уметност и технологија;
Уметност у простору и времену; Уметност и
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стваралачки рад;
религија; Уметност и кич...).
– обликује презентације усклађујући текст и
Пропорције (Човек и простор; Скулптуре у пленеру;
слику;
Пејзаж и архитектура; Реални и имагинарни
– образложи свој естетски доживљај археолошких
простор...).
налаза, уметничких дела, споменика културе и
Стваралаштво (Уметник и његово дело; Уметничко
објеката у окружењу;
дело и публика; Подстицај за стваралачки рад;
– укаже на сличности, разлике и међусобни утицај
Дизајн и функционалност...).
уметности одређених култура, цивилизација и
Ликовна дела (Композиције; Изражајна средства
периода;
визуелних уметности; Читање слике; Интеграција
– користи, самостално, литературу и интернет за
различитих уметности...).
истраживање;
– издваја кључне информације из текста и слике;
Наслеђе (Уметност кроз епохе; Утицај прошлих
– извештава о учешћу у одабраним дешавањима у
ПОЈАВЕ
култура и остварења на савремени живот; Културна
уметности и култури излажући сопствене утиске
добра и туризам; Комерцијализација уметничких
и мишљење;
дела; Установе културе...).
– разматра значај и улогу културе и уметности у
друштву;
– предлаже обилазак одабраног споменика
културе у земљи или иностранству.
Кључни појмови садржаја: уметност, пропорције, стваралаштво, ликовна дела, наслеђе.
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35.Изборни предмети
Грађанско васпитање
Циљ и задаци
Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и
система вредности допринесе оспособљавању ученика за компетентан, одговоран и ангажован
живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским
вредностима, поштовању људских и грађанских права, у коме се уважава различитост,
остварује солидарност и брига за друге.
Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици:
- стекну знања о функционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина,
документима и институцијама које доприносе владавини права;
- усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;
- развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;
- јачају осећање самопоштовања, личног и групног идентитета;
- разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног
уважавања и поштовања различитости;
- јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда;
- разумеју значај сарадње и заједништва за добробит појединца и друштва, и овладају
вештинама рада у групи и групног одлучивања;
- узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне
одлуке;
- овладају вештинама успешне комуникације и примењују их у свакодневном животу;
- разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике конструктивног решавања сукоба
и примењују их у свакодневном животу;
- унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену,
примену и преношење информација из различитих извора релеватних за живот у
демократском друштву;
- унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената;
- унапреде способности планирања личног и професионалног развоја.
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Први разред 37 часова
Теме:
1.Ја, ми и други
-Лични идентитет.
- Откривање и уважавање разлика.
- Групна припадност.
- Стереотипи и предрасуде.
2. Комуникација у групи
- Самопоуздано реаговање.
- Гласине.
- Неслушање.
- Активно слушање.
- Неоптужујуће поруке.
- Изражавање мишљења.
- Вођење дебате и дијалога.
3. Односи у групи/заједници
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Сарадња и заједништво
- Сарадња.
- Групни рад.
- Групно одлучивање.
- Учешће младих: "Лествица партиципације".
- Радити заједно.
Решавање сукоба
- Динамика и исходи сукоба.
- Стилови поступања у конфликтима
- Налажење решења.
- Постизање договора
- Извини.
- Посредовање.
Насиље и мир:
- Насиље у нашој околини.
- Вршњачко насиље
- Насиље у школи.
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- Постизање мира
Завршни час: Шта носим са собом.

II разред, 35 часова годишње
Уводни час - Упознавање са садржајем предмета и начином рада.
Права и одговорности
1. Основни појмови
- Потребе и права
- Права и правила у учионици
- Права и закони
- Међународни документи о заштити права: Универзална декларација о људским
правима и Конвенција о правима детета...
- Права и вредности
2. Врсте права и односи међу правима
- Врсте права
- Односи међу правима
- Сукоб права
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- Дечја и људска права
- Задаци за вежбање Познавање Конвенције и заступљеност права штампи
3. Права и одговорности
- Одговорности одраслих
- Одговорности деце
4. Кршење и заштита права
- Кршење права детета
- Заштита права детета
5. Планирање и извођење акција (у школи или локалној средини) у корист права
- Сагледавање промена
- Партиципација у школи
- Избор проблема
- Како решити проблем
- Израда плана акције
- Анализа могућих ефеката акције
- Приказ и анализа групних радова
- Планирање и извођење акције – акција по избору ученика
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- Завршни анализа акција/планова и резимирање и евалуација наставе целог предмета.
III разред, 36 часова годишње
Увод: Упознавање ученика са програмом и начином рада
I Демократија и политика
II Грађанин и друштво
III Грађанска и политичка права и право на грађанску иницијативу .
IV Планирање конкретне акције
IV разред, 32 часa годишње
Увод :Упознавање ученика са програмом и начином рада
I. Тема: Права и слободе – право на слобадан приступ информацијама и социјално
економска права.
II. Тема: Свет информација
- упознавање са изворима информација
- појам јавне информације, приступ информацијама-основна правила и
- ограничења
- заштита права на информисање- улога повереника
- процедура подношења захтева за приступ информацијама
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- медији као извор информација-питање веродостојности
- разумевање и тумачење медијских порука
- механизми медијске манипулације
- утицај тачке гледишта на објективност информација
- селекција информација:објективност као одговорност
- улога медија у савременом друштву
III. Тема: Свет професионалног образовања и рада
- планирање каријере и улазак у свет рада
- самопроцена и вештина представљања личних карактеристика од значаја за даље
професионално образовање и рад.
- разговор са послодавцем
- тражење информација значајних за професионално образовање и тражење посла.
Завршни час: Шта носим са собом. Разговор о искуствима и евалуација наставе целог
предмета, ученици процењују која до сада стечена знања и вештине сматрају корисним и
употребљивим ван учионице.
Верска настава

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ:
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ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме
посведоче садржај вере и духовно искуство традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном
простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и
животних вредности цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чување и неговање сопственог верског и културног
идентитета. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба
да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и
научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства.
ЗАДАЦИ верске наставе су да код ученика:
- развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим
личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија
екстремни индивидуализам и егоцентризам;
- буди потреба и способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о
животу у заједници, о феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као
творевину Божју и за себе;
- развија и негује тежња ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене
Цркве или верске заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу
равнотеже између заједнице и своје властите личности и ка остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом;
- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског
стваралаштва у науци и другим областима;
- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог
односа према Богу, људима и природи.
ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА)
ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни
поглед на свет и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки
(будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској,
социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и постојања света обавља у веома отвореном,
толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење (литургијско, као и
подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и
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верско образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да
се доктринарне поставке спроведу у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом).
ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика:
- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према
другом човеку као икони Божјој, личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно
зависна веза (свест о заједници);
- развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској слободи, животу у
заједници, феномену смрти, односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне
хришћанске вере и искуства Цркве;
- изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји
човечанства, као и достигнућа у разним областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама);
- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и
заједнице, у остварењу сусрета са светом (са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са
Богом; најзад,
- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да
се из те перспективе код ученика развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом
човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и изгради спремност на покајање.
ПРВИ РАЗРЕД, 35 годишње










Увод
Хришћанство је Црква
Појам о Богу
О могућностима Богопознања
Богопознање кроз Литургијско - подвижничко искуство
Хришћани верују у Бога који је света тројица:
Отац, Син и Свети Дух
Онтолошке последице вере у Бога као Свету Тројицу
Литургијско-подвижничко искуство као истинита вера људи у Бога и као живо присуство Божје у свету кроз
Цркву
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Разликовање теологије и икономије
Света Литургија као икона, то јест појава будућег Царства Божјег

ДРУГИ РАЗРЕД ,35 годишње

ЦИЉ верске наставе у другом разреду је изграђивање свести код ученика да је лична заједница човека са Богом и са другим човеком
основ постојања, као личности и природе човека, тако и постојања природе уопште. Ово гледиште треба утемељити најпре на учењу
Православне Цркве о Богу који је један али у исто време и тројичан - заједница личности Оца са Сином и Светим Духом, а затим и на
људском искуству личности.





Први сусрет
Света Тројица - један Бог
Бог као биће заједнице
Последице вере у Бога као Свету Тројицу по живот људи

ТРЕЋИ РАЗРЕД , 1 час недељно, 35-37 часова годишње
ЦИЉ наставе у трећем разреду јесте да се ученицима аргументовано предочи да је Исус Христос једини спаситељ створеног света зато
што је само у његовој личности остварена заједница тварне природе с Богом.
ЗАДАЦИ наставе православног катихизиса јесу да ученици:
- стекну свест о томе да је Тајна Христова циљ стварања света;
- уоче да је првородни грех променио начин остварења циља због кога је свет створен, али не и сам циљ;
- запазе да се Тајна Христова поистовећује са Литургијом;
- уоче да апостолским прејемством, посредством Духа Светога, преко Литургије и као Литургија, будуће Царство Божије улази у
историју;
- запазе разлику између иконографског приказивања распећа и васкрсења Христовог у православној и ренесансној традицији.


Тајна Христова - Христово оваплоћење и страдање, смрт као последица греха првих људи.
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Бог је васкрсао Христа из мртвих Духом Светим (превазилажење смрти за створену природу као плод слободне,
личне заједнице Бога и човека у Христу).
Исус Христос као нови Адам и начелник све твари.
Улога Духа Светог у сједињењу људи и створене природе са Христом (Дух Свети конституише Цркву као конкретну
Литургијску заједницу кроз крштење, миропомазање и рукоположење).
Литургија као икона истинског постојања света - Царства Божијег (спасење света заједничко дело Св. Тројице и
људи; разлика између Бога и људи, али не и њихова одељеност).
Апостолско прејемство (епископ као икона Христа, свештеници иконе апостола, Литургија као икона будућег века).
Распеће и Васкрсење Христово у православној иконографији.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО)

Циљ наставе у трећем разреду средње школе јесте да се ученицима аргументовано предочи да је Исус Христос једини
спаситељ створеног света зато што је само у његовој личности остварена заједница тварне природе с Богом.
Тему Тајна Христова... треба реализовати на тај начин што ће се ученицима предочити одлуке 1. и 4. Васељенског сабора,
затим то протумачити на основу Св. Писма, како Новог, тако и Старог завета. У оквиру ове теме треба ученицима скренути посебну
пажњу на следеће чињенице: да је Христос потпуни човек и потпуни Бог, односно Син Божији, да су у једној личности Сина Божијег
поново сједињене, "нераздељиво и непроменљиво", човечанска, односно тварна, и нетварна, Божанска природа, које су падом првог
човека Адама биле разједињене. Указати, дакле, на паралелу између Христа, новог Адама, и старог Адама. На основу овог сједињења,
Христос је постао нови Адам и једини посредник између Бога и створене природе, јер је једино у њему створена природа остварила
сједињење с Богом, а на тај начин и бесмртно постојање. Такође, треба указати ученицима на то да су у остварењу тајне Христове
пројављује слобода, како Божија у односу на човека, тако и човекова у односу на Бога. Дакле, све оно што је први човек, Адам,
требало да учини, а није учинио због слободног одбијања да то учини, учинио је Христос. Треба указати, такође, и на важност учења о
Христу за нас људе и за наше спасење. (Погодно штиво за боље разумевање ове проблематике јесте чланак: Ј. Зизијулас, Христологија
и постојање.)
Тему Христово оваплоћење и страдање... треба реализовати на тај начин што ћемо најпре изложити ове догађаје на основу
описа Св. Писма Новог завета, а затим протумачити с посебним освртом на следеће елементе: да су оваплоћење и страдање Христово
два различита догађаја, односно да оваплоћење Христово не садржи истовремено и смрт, као што је случај код нас људи који
почињемо да умиремо кад се родимо. Христос није рођен на исти начин као и ми људи, од мужа и жене, он је Син Божији који се
слободно рађа као човек и слободно страда, и то ради нашег спасења, будући да је Бог, и зато нестрадалан и нематеријалан, тј.учинио
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је оно што је први човек Адам одбио да учини што нас упућује на закључак да је Син Божији постао човек и страдао због греха првог
човека Адама. У Христу је откривен циљ због кога је Бог створио свет и човека на крају стварања, тј. да је Бог створио свет да се
сједини с Њим кроз човека, у једној личности и да тако постоје вечно, што нас опет упућује на закључак да би се тајна Христова
остварила и да први човек није погрешио, зато што је та тајна сједињење Бога и човека и што без тог сједињења тварна природа не би
могла да постоји. Међутим, овде треба ученицима указати на то да смрт није саставни део првобитног Божијег плана о свету, већ да је
она последица греха првог човека Адама. Дакле, да није било греха, не би било страдања и смрти, односно да први човек Адам није
погрешио, он би постао Христос и не би окусио смрт. После греха, смрт је постала реалност за читаву природу и преноси се преко
природног рађања.
Овом темом се наглашава врло важна чињеница да без сједињења с Богом, односно сада са Христом, ниједно створено биће
не може да превазиђе смрт. Ова констатација нас упућује на закључак да се спасење остварује једино у Цркви, односно у
Евхаристијској заједници, јер је ту присутан Васкрсли Христос и једино тамо можемо остварити заједницу с Њим.
Тему Бог је васкрсао Христа... треба такође обрадити најпре на основу сведочанстава о овом догађају забележених у Св.
Писму Новог завета. Приликом развијања ове теме, треба ученицима указати на то да је Бог васкрсао Христа из мртвих, Духом
Светим. Ово је важно због тога што се том констатацијом истиче да спасење, као превазилажење смрти за створену природу, није
ствар природе, односно није механички, природни процес, већ је ствар слободе Божије и да се оно појављује као нови начин постојања
створене природе, као литургијска заједница. Јер, Свети Дух својом делатношћу ствара литургијску заједницу - Цркву. Васкрсење
Христово дакле, упућује на есхатолошки догађај свеопштег васкрсења мртвих и конституисања Царства Божијег који ће се догодити
када то Бог Отац буде благословио, а Васкрсење Христово, односно литургијска заједница, јесте његов залог и предокус.
Такође, треба, скренути пажњу ученицима да се Васкрсли Христос појављује у литургијском сабрању као онај који
началствује Литургији и приноси Богу Оцу дарове Цркве, односно целу Цркву, о чему нам сведочи најпре Св. Писмо Новог завета, а
затим и сама литургијска пракса Источне Цркве.
Темама: Исус Христос као нови Адам... и Улога Духа у сједињењу људи са Христом... треба ученицима обратити пажњу на
то да је Исус Христос савршен човек и да се једино у заједници с Њим остварује заједница с Богом. Ту заједницу са Христом људи
могу да остваре једино посредством Духа Светога кроз Крштење у коме се показује наша слободна опредељеност за Христа и вера у
Христа као Спаситеља и уласком у Литургијску заједницу. На овај начин Дух Свети конституише Цркву као Литургијску заједницу
људи и природе с Богом у Христу.
Тему Литургија као икона Царства Божијег... треба реализовати путем описа Литургије у контексту вере у обећано будуће
Царство, указујући ученицима посебно на идентичност структуре Царства Божијег и Литургије: Христос окружен апостолима,
анђелима и народом, односно епископ окружен свештеницима, ђаконима и народом. Такође, треба ученике упутити на то да је
Литургија икона будућег Царства Божијег, а не слика прошлости. Ради разумевања разлике између иконе и слике, треба поћи од тога
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да је Царство Божије будући догађај, који се још увек није у потпуности остварио, али то Царство присуствује сад и овде, у икони
преко Литургије. Зато је епископ у Литургији икона Христа, свештеници су иконе апостола итд. Односно мимо Литургије не постоји
Царство Божије. За разлику од иконе, која онтолошки садржи Царство Божије, иако не и у потпуности, зато што је Царство Божије
догађај будућности, слика подразумева Царство Божије као стварност која паралелно постоји са Литургијом или, пак, стварност која је
постојала у прошлости. У овом контексту, ако слике, односно Литургије, и нема, прототип, тј. Царство Божије, и даље постоји. Ова
разлика између иконе и слике, која се среће у контексту Литургије и Царства Божијег, утолико је неопходна, уколико желимо да су
Христос и Дух Свети реално присутни у Литургији, сад и овде, преко њених чланова, а што је неопходно ради нашег спасења, а не да у
Литургији ми глумимо њихово присуство, будући да су они одвојени од нас и да су горе на небу, док су чланови литургијске заједнице
само обични људи.
(У контексту одређења иконе и поређења иконе и прототипа, треба навести одлуку 7. Васељенског сабора, док се за
одређење односа између Литургије Царства Божијег треба послужити посланицама Св. Игњатије Богоносца, као и студијом Ј.
Зизијуласа, Евахристија и Царство Божије).
Тему Апостолско прејемство треба реализовати на основу закључака који ће следити из претходне теме, а они су следећи:
будући да Христос и Дух Свети својом делатношћу доносе у историју будуће Царство Божије, Литургија није понављање догађаја из
прошлости, већ је икона будућег стања ствари у Царству Божијем. Дакле, оно што треба подразумевати под "апостолским
прејемством" јесте то да се Црква конституише не на основу прошлости, већ на основу будућности. Дух Свети, који кроз
рукоположење конституише Цркву као Литургијску заједницу, чини то искључиво у оквиру Литургије - дарове и службе које раздаје
људима чини за Литургију и ради ње. Отуда је сваки епископ у Литургијском сабрању икона Христа и свака Литургијска заједница под
једним епископом је потпуна Црква - Једина, Света, Васељенска и апостолска. (Као помоћна литература за ову тему може да послужи
студија: Ј. Зизијулас, Апостолско прејемство).
У контексту иконографског приказивања Тајне Христове, односно оваплоћења, страдања, Васкрсења и Вазнесења
Христовог, као и силаска Св. Духа на апостоле, треба ученицима посебно указати на литургијски оквир ових тема, тј. на однос у коме
ови догађаји стоје с будућим Царством Божијим. (На пример, икона оваплоћења приказује да се у вези са рођењем Христовим дешава
нешто необично, што није својствено рођењу обичне деце, односно да се родио Спаситељ света, да страдање Христово на крсту указује
на то да смрт није последњи догађај којим се све завршава, већ да оно указује на наду васкрсења. Васкресење Христово приказује
Христа који не васкрсава сам, већ Он силази у Ад и васкрсава сав род људски итд.).
Опште напомене
Оно што је најважније и што је основни циљ катихизиса јесте то да ученици постану чланови Литургијске заједнице. Јер,
Литургија, као живо присуство Христа и као икона вечног постојања природе и човека, треба да дâ ипостас, односно да оцрквени и да
дâ смисао нашем историјском живљењу. Зато треба, кад год је то могуће, ученике доводити, или упућивати на Литургијска сабрања.
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У току сваке године, конкретно пре свих наилазећих великих празника, како Господњих, тако и Богородичиних и
светитељских, треба упознати ученике са историјом настанка празника и садржином догађаја који се славе. Кад је реч о светитељским
празницима посебну пажњу треба обратити Србима светитељима: Св. Сави, Св. Симеону, на празник Видовдан итд. Ученици би
требало да се упознају и с личностима светитеља које славе као Крсну славу. (У ту сврху треба пре свега користити житија тих
светитеља која се могу наћи у: Јустин Поповић, Житија светих, Ћелије, Ваљево, а затим и осталу пригодну литературу).
Такође, пре почетка Васкршњег поста, треба упознати ученике с његовом садржином и циљем, као и са богословском
подлогом поста и његовом важношћу за човека. (Најпогоднија литература за то јесте: А. Шмеман, Велики пост, Крагујевац, последње
издање.)
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД3
(1 час недељно, 32-34 часа годишње)
ЦИЉ наставе у четвртом разреду јесте да се кроз развијање задатих тема ученицима укаже да историја има свој циљ и да се
тај циљ састоји у томе да створени свет постане Царство Божије, односно да се превазиђе смрт.
ЗАДАЦИ:
Ученици треба:
- да уоче да историју ствара Бог са човеком као слободним бићем, са једним конкретним циљем;
- да испитујући историјске догађаје, проникну у њихов крајњи смисао;
- да уоче да се у делима људи огледа тежња за личним и бесмртним животом;
- да науче да оцењују историјске догађаје на основу тога колико они дају правилан одговор на проблем превазилажења смрти у
природи и слободног постојања човека као личности;
- да упореде Литургију и литургијски начин постојања света са истином која подразумева превазилажење смрти и постојање
човека као личности, као апсолутног и непоновљивог бића;
- да уоче да православна уметност приказује свет не онаквим какав је сада, смртан и пролазан, већ какав ће бити у будућем
Царству;
- да стекну свест о томе да Црква није од овога света, али да је у свету и да постоји ради спасења света.
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
- Хришћанско схватање историје (старојелинско и савремено схватање историје без Бога).
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- Есхатон - будуће Царство Божије као узрок Цркве и историје (последњи догађај, догађај Царства Божијег даје валидност и
постојање историјским догађајима).
- Смрт природе као разједињење, распадање и смрт личности као прекид заједнице са личношћу за коју смо били везани, коју смо
највише волели.
- Литургија нам открива и циљ због кога је Бог створио свет и људе (да свет постане Царство Божије у коме неће бити смрти).
- Помесна и Васељенска Црква, њихов однос.
- Јединство Цркве (на помесном и васељенском нивоу).
- Теологија православне уметности (књижевности, сликарства, архитектуре, музике ... ).
- Црква и свет (њихов однос).
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО)
Теме: Хришћанско схватање историје и Есхатон ... као узрок историје ... треба реализовати на основу библијског описа
историје, с посебним нагласком на томе да је историја процес који води ка остварењу конкретног циља, односно да историја има
почетак и да иде ка једном конкретном циљу. Библијски приступ историји треба супротставити јелинистичком схватању историје као
вечног кружења у истом, што у ствари и није историја.
Циљ историје, онако како га види хришћанство, јесте остварење царства Божијег као победе над смрћу и вечни живот
створене природе. У том процесу учествује Бог, и то увек преко конкретних људи, и људи, који то слободно желе, а који ту своју
делатност пројављују у конкретним историјским догађајима. Дакле, у стварању историје учествује Бог, Св. Тројица и људи. У односу
на последице које проузрокују конкретни историјски догађаји, историја се може поделити на Библијску, односно Божанску, која ће
имати вечну, онтолошку вредност и на ону која то није. (Као помоћ у реализацији ових тема може да послужи студија: Г. Флоровски,
Недоумице историчара Хришћанства, у зборнику његових чланака под насловом Хришћанство и култура, Београд, 1995. стр. 47- 84.)
Тему Смрт у природи ... треба реализовати на основу констатације да она постоји у природи и описа начина на који се смрт
манифестује у природи. Међутим, оно на шта би ученицима требало посебно указати кад је у питању догађај смрти јесте разлика
између доживљавања смрти у контексту природе и личности. Смрт као јединствен феномен је за природу нешто позитивно, док је она
виђена из перспективе личности "последњи и најгори непријатељ постојања" (1. Кор. 15,26).
Могућност превазилажења смрти треба испитати у контексту литургијског постојања људи и природе, односно у контексту
структуре будућег Царства Божијег као личне, слободне заједнице, тј. јединства Божанске и човечанске природе, с посебним освртом
на то да се у овом јединству чува неповредивост створене природе као и конкретност сваког бића и личности. Поред личног искуства
да заједница личности даје предокус победе живота над смрћу, на које треба скренути посебну пажњу ученицима, треба се позвати пре
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свега на сведочанство ап. Павла (1. Кор. 15) које се темељи на Литургији а у коме он каже да ће свеопште васкрсење из мртвих, као
последњи догађај, дати валидност, односно да ће тај догађај имати литургијску форму, односно последње васкрсење ће бити васкрсење
заједница у Христу и око Христа. У овом контексту је и Христово васкрсење као историјски догађај пре свега Литургијски догађај, а
не индивидуални чин.
Циљ стварања света и човека, дакле, јесте да он постане Космичка Литургија у којој неће бити смрти.
Тему Помесна и Васељенска Црква, њихов однос треба реализовати у контексту објашњења православне традиције, јер је
Црква икона Св. Тројице. Као што је у Св. Тројици свака Божанска личност потпуни Бог, и Отац и Син и Свети Дух, и ниједна од њих
не може да постоји мимо заједнице са другом личношћу, и свака литургијска заједница под једним епископом је пуна Црква, али само
кад је у заједници са свим осталим Црквама. Треба ученицима указати и на то да кад се говори о Цркви, не полази се од универзалне,
безличне Цркве, већ од конкретне Литургијске заједнице под једним епископом, која тада представља заједницу са свим осталим
Црквама. Слично је то као кад говоримо о Једном Богу; под једним Богом подразумевамо Оца као једну конкретну личност, који је у
заједници са Сином и Духом, а не говоримо прво о безличном, апстрактном Божанству, да бисмо касније дошли до конкретних
личности. Све то има следеће последице: најпре то да је свака помесна Црква пуна Црква, а не део Цркве; да су сви епископи
равноправни међу собом и да ниједан епископ, односно ниједна помесна Црква, није изнад друге, као и да се тиме показује да такво
постојање Цркве има онтолошке последице по њене чланове. Другачије речено, Црква је икона Св. Тројице, односно, свет у Цркви и
као Црква, постоји на божански начин на основу кога се превазилази смрт у створеној пракси рукоположења епископа, као начелника
једне Литургијске заједнице, без кога нема Литургије. У источној Цркви једног епископа рукополажу најмање тројица епископа, што
указује на то да једна конкретна литургијска заједница постоји као плод заједништва с другим литургијским заједницама, чији су
представници епископи. Као помоћну литературу треба користити: Ј. Зизијулас, Еклисиолошке теме, Н. Сад 2000.).
Тему Теологија православне уметности ... треба обрадити на следећи начин: предочити најпре конкретна црквена
уметничка дела, а затим ученицима указати на оне аспекте у њима који указују на будуће Царство Божије и стање створених бића у
њему. То стање треба да се тиче новог начина постојања природе, какав је он у Христу, односно у Литургијској заједници, а не њеног
губитка.
Тема Црква и свет треба да ученицима скрене пажњу на то да Црква и свет нису два света, међусобно неспојива, већ да је
Црква један посебан начин постојања тог истог света у коме свет остварује своју тежњу за превазилажењем смрти и остварењем вечног
живота. (Ову тему треба реализовати у отвореном дијалогу између хришћанског виђења решавања проблема смрти и других виђења
овог проблема).
Опште напомене
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Оно што је најважније и што је основни циљ катихизиса јесте то да ученици постану чланови Литургијске заједнице. Јер,
Литургија, као живо присуство Христа и као икона вечног постојања природе и човека, треба да д постас, односно да оцрквени и да дâ
мисао нашем историјском живљењу. Зато треба, кад год је то могуће, ученике доводити, или упућивати на Литургијска сабрања.
У току сваке године, конкретно пре свих наилазећих великих празника, како Господњих, тако и Богородичиних и
светитељских, треба упознати ученике са историјом настанка празника и садржином догађаја који се славе. Кад је реч о светитељским
празницима посебну пажњу треба обратити Србима светитељима: Св. Сави, Св. Симеону, на празник Видовдан итд. Ученици би
требало да се упознају и с личностима светитеља које славе као Крсну славу. (У ту сврху треба пре свега користити житија тих
светитеља која се могу наћи: Јустин Поповић, Житија светих, Ћелије, Ваљево, а затим и осталу пригодну литературу).
Такође, пре почетка Васкршњег поста, треба упознати ученике с његовом садржином и циљем, као и са богословском
подлогом поста и његовом важношћу за човека. (Најпогоднија литература за то јесте: А. Шмеман, Велики пост, Крагујевац, последње
издање).

44.Изборни програми
ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА

Циљ учења изборног програма језик, медији и култура је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју
медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и
даљи професионални развој.

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:
 критички разматра позитиван и негативан утицај медија;
 процењује значај и утицај информација и извора информација и повезује их са сопственим искуством ради решавања различитих
ситуација;
 препознаје примере манипулације, дискриминације и говора мржње у медијима и има критички однос према њима;
 одговорно се односи према креирању сопствених медијских порука;
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 комуницира на конструктиван начин;
 исказује спремност да учествује у акцијама чији је циљ унапређивање медијске културе;
 разликује културне од популарних садржаја и на основу тога доноси вредносне судове.

Разред

Први

Годишњи фонд часова

37 часова

ИСХОДИ
На крају модула ученик ће бити у стању да:

МОДУЛИ

 разликује успешан од неуспешног јавног
наступа;
 препознаје говор тела у јавним наступима;
 разматра јавни наступ са становишта
утицаја који говорник жели да постигне;
 препознаје елементе манипулације у јавном
наступу и критички се према њима
поставља;
 демонстрира правила успешног јавног
наступа;

ЈАВНИ НАСТУП

ТЕМЕ
Увод у програм.
Шта јавни наступ чини успешним? Савети за успешан јавни
наступ.
Вербална и невербална комуникација у јавним наступима.
Асертивна комуникација.
Израз и стил говорника.
Савремене технике у јавним наступима. Ефекат светлости и
звука на убедљивост наступа.
Познати говорници данашњице.
Јавни наступи у медијима.
Моћ утицаја на слушаоце јавног наступа.
Манипулација. Мотивациони говорници.
Конфронтирање, сукоб мишљења, заговарање и преговарање у
јавним наступима.
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 критички се односи према медијским
садржајима, разликује чињенице од
интерпретације;
 бира медијске садржаје руководећи се
њиховим квалитетом и сопственим
потребама;
 изражава негативан став према
препознатим примерима медијске
некултуре и злопупотребе медија;
 одговорно креира и шаље поруке
посредством медија;

КРЕАТОРИ И
ПРИМАОЦИ
МЕДИЈСКИХ
ПОРУКА

 препозна примере угрожавања права на
слободу говора и примере угрожавања
приватности људи;

Јавни наступи некад и сад. Познати говорници у прошлости.
Дикција, естетика и култура у јавним наступима.
Трема у јавним наступима и начин њеног превазилажења.
Медији као средство информисања, образовања, забаве, ширења
културе, манипулације.
Представљање деце и младих у медијима, њихова употреба и
злоупотреба.
Медијске поруке. Стереотипи. Дискриминација. Лажне вести.
Манипулација.
Сензационализам у медијима. Угрожавање приватности људи
ради добијања ексклузивних вести. Култура и некултура у
медијима.
Говор мржње у медијима.
Слобода говора – употреба и злоупотреба, законска регулатива.
Креирање медијског садржаја. Одговорност и моралност.
Моћ утицаја и ограничења различитих медија.
Медији – фактор формирања или праћења укуса јавности?
Будућност медија.

 разликује моћи и ограничења различитих
медија;
 предвиђа даљи развој медија, његове
предности и опасности;
 упореди различите вредносне категорије,

ВРЕДНОСТИ

Шта означава култура: начин облачења људи, обичаје,
породични живот, обрасце провођења слободног времена,
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одабере прихватљиву и образложи избор;
 издвоји комерцијалне садржаје који
обликују ставове/вредности, препозна
скривена значења и критички их испита
упоређујући их са другим изворима;
 вреднује културне догађаје, самостално из
одабира и посећује.

начине рада и стварања, религијске обреде? Примери
друштва/културе: британско, немачко, јапанско,
латиноамеричко...
Вредности и вредносни судови(добро – лоше; добро – зло; лепо
– ружно; свето – световно; корисно – штетно; пријатно –
непријатно; тачно – нетачно; успешно – неуспешно; истинито –
лажно; пристојно – непристојно; уметничко – неуметничко.
Комерцијални садржаји у различитим медијима (рекламе,
скривене поруке, поруке које су намењене емоцијама,
пласирање робе, садржаја, стилова живота, идеја), скривене
поруке у свакодневном животу; вредновање порука уз помоћ
различитих извора.
Вредности у култури. Кич и шунд, са становишта ученика.

Кључни појмови: јавни наступ, медији и медијске поруке, манипулација, вредности.
Корелација: српски језик и књижевност, страни језик, латински језик, историја, рачунарство и информатика,појединац, група и
друштво, уметност и дизајн, образовање за одрживи развој.

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
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Циљ изборног програма образовање за одрживи развој је да ученик на основу истраживања међузависности људских активности
и непосредног окружења развије критички, активан и одговоран однос према себи и окружењу у ком живи и да садашњост сагледава и
кроз перспективу будућности.

На крају програма ученик ће бити у стању да:







критички разматра утицај људских активности на стање непосредног окружења;
преиспитује различите потребе људи у савременом друштву са становишта одрживогразвоја;
препознаје позитивне и негативне примере односа према окружењу;
предвиђа могуће последице неодговорног понашања људи у непосредном окружењу, на локалноми глобалном нивоу;
учествује у активностима које доприносе унапређивању квалитета живота у непосредном окружењу;
умањује сопствени негативан утицај на окружење.

Разред

Први

Годишњи фонд часова

37 часова

ИСХОДИ
На крају модула ученик ће бити у стању да:
 учествује у доношењу правила понашања и рада у
групама;

МОДУЛИ
ВОДА

ТЕМЕ
Увод у програм.
Какав је квалитет вода у
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 објасни значај концепта одрживог развоја у
савременом друштву;
 рационално користи и заштити воду од
загађивања;
 доведе у везу опстанак живог света и квалитет
воде;
 процењује последице људских активности које
доводе до загађивања воде;
 процењује добре и лоше стране употребе
хемикалија у домаћинству и залаже се за њихову
смањену употребу;

месту/насељу/граду/окружењу?
Какав је утицај људских активности на настанак
поплава?
Какву воду пијемо?
Одакле потиче и куда одлази вода коју користимо?
Нерационално коришћење воде.
Који су извори загађивања водеи какав је њихов утицај
на квалитет воде у рекама и купалиштима у окружењу?
Како депоније, пољопривреда и индустрија утичу на
загађивање вода у локалној средини и какве су
последице загађења по живи свет?
Какве су последице средства за чишћење и прање која
користимо у домаћинству по животну средину и
здравље?

 предвиђа последице употребе различитих врста
енергената који се користе за грејање/хлађење на
квалитет ваздуха;
 критички анализира елементе месечне потрошње
енергената који се користи у његовом
домаћинству;

Какав ваздух удишемо?
Употреба обновљивих и необновљивих извора
енергије и загађивање ваздуха.
Како начини на које се грејемо и хладимо утичу на
квалитет ваздуха у окружењу?
Које су могућности побољшања квалитета ваздуха у
затвореним просторима?
На које начине се може поуздано информисати о
квалитету ваздуха у локалној средини и у Србији?
Коме веровати?
Шта су индикатори нарушеног квалитета ваздуха?

 проналази и процењује релевантне податке, који се
односе на квалитет ваздуха у окружењу;
 дискутује о утицају различитих чинилаца на
загађеност ваздуха и здравље људи;
 аргументовано се залаже за побољшање квалитета
ваздуха у својој непосредној околини

ВАЗДУХ
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предузимањем активности у кући, школи и
окружењу;
објасни како се задовољавају основне потребе
људи у његовом окружењу;
повеже основне принципе одрживог планирања и
изградње са могућностима унапређивања
одрживости места у коме живи;
критички разматра одлуке локалне заједнице о
коришћењу, заштити и очувању заједничког
простора;
пореди сопствене потребе са потребама других
становника места у коме живи;
унапређујеочување непосредног окружења
сопственим активностима;
својим активностима афирмише одрживо уређење
простора у свом непосредномокружењу.

ОДРЖИВИ
ГРАДОВИ И
НАСЕЉА

Шта су одрживи градови?
Одрживи градови и насеља у свету.
По чему се разликује квалитет живота у нашем месту
некад и сад: природни ресурси, економија, култура,
понашање људи?
Шта зграде и куће чини одрживим ?
Како настају урбана острва топлоте?
Шта све подразумева добробит животиња у насељеним
местима?
Како наша школа може постати одржива?

Кључни појмови:непосредноокружење, вода, ваздух, загађење, одрживост, одговорност, будућност.
Корелација: биологија, географија, хемија, физика, математика, историја, рачунарство и информатика, појединац, група и
друштво, примењене науке, здравље и спорт.

ПОЈЕДИНAЦ, ГРУПА И ДРУШТВО
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Циљ учења изборног програма појединaц, група и друштво је оспoсобљавање ученика за критичко сагледавање места појединца и
група у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, вредности и ставова
неопходних за конструктивноучешће у различитим ситуацијама својственим савременом динамичном друштву.

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:







аргументовано дискутује о друштвеним појавама имајући у виду позицију појединца, групе и друштва;
уочава и анализира различите врсте интеракцијских процеса у друштву и међузависност између појединаца, група и друштва;
препозна начине утицаја и манипулације појединца, групе и друштва;
илуструје на примерима и примени у реалним ситуацијама механизме разградње негативних друштвених стереотипа;
исказује просоцијалне ставове, вредности, осетљивост за етичко просуђивање;
препознаје специфичности истраживања у друштвеним наукама.

Разред

Први

Годишњи фонд часова

37 часова

ИСХОДИ
На крају свих модула ученик ће бити у
стању да:
 препозна мултиперспективност приступа
програму и наведе науке које се баве

МОДУЛИ

ОД УЗОРА И ИДОЛА
ДО ВОЂА И

ТЕМЕ
Увод у програм
Узори, идоли и идолатрија – слично, а различито.
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питањима појединца, групе, друштва;

СЛЕДБЕНИКА

 учествује у доношењу правила понашања
у групи;
 опише својим речима сврху социјалних
експеримената;
 критички разматра појаву узора, идола и
вођа и њихов утицај на појединце, групе,
друштво;
 опише на примеру утицај медија на
формирање узора, идола и вођа;
 идентификује особе, на локалном или
глобалном нивоу, које су биле или су сада
вође и идоли;
 процени могући развој догађаја у свету
имајући у виду актуелне светске вође;
 делује проактивно штитећи права и
интересе неког појединца, групе или
друштва.
 објасни на примеру разлику између
усамљености и самоће;
 критички разматра проблеме са којима се
суочавају одбачени појединци;
 повезује процесе технологизације света и

УСАМЉЕНОСТ,
ОДБАЧЕНОСТ,
ОТУЂЕНОСТ

Може ли се одрасти без узора и идола? Чему они служе?
Узори и идоли данашњих младих људи и њихових родитеља
– има ли разлике?
Како се постаје идол?
Најпознатија масовна еуфорија 60-тих година 20. века –
битлсоманија. Како је до ње дошло?
Шта вођу чини вођом?
Вође, узори и идоли у различитим областима (политика,
војска, спорт, уметност, наука, техника...) и њихов утицај.
Да ли има вође без следбеника? Како вође утичу на
следбенике?
Шта је конформизам, које су његове последице и како му се
одупрети.
Какав је утицај медија на стварање узора, идола, вођа?
Вође у прошлости које су промениле свет (на боље или
нагоре).
За кога се данас у свету може рећи да је вођа? Зашто?
Сам у маси. Велики градови и усамљеност. Напуштена села
и самоћа старих.
Нове технологије –узрок или решење усамљености младих.
Велики брат и други ријалити програми отуђености – зашто
имају велику гледаност?
Осамљеност као избор. Испосници и самоћа.
Познати одбачени појединци у прошлости – зашто их је
друштво одбацило?
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повећане усамљености и отуђености
људи;
 препознаје стереотипе и предрасуде у
примерима одбачености;
 процењује могуће последице
усамљености, одбачености и отуђености у
животу људи у будућности.

Инквцизиција – однос према појединцима оптуженим за
јерес. Галилео Галилеј – одустајање од уверења ради
заштите од одбачености.
Расистичка дискриминација – одбаченост због боје коже.
Одбаченост старих, болесних, сиромашних и другачијих у
савременом свету.
Ејџизам – прихваћена дискриминација.
Солидарност међу људима и прихватање различитости као
равнотежа одбачености и отуђености.

Кључне речи: међузависност,узори, идоли, вође, усамљеност, одбаченост, отуђеност.
Корелација: историја, српски језик и књижевност, латински језик, страни језик, рачунарство и информатика,грађанско васпитање,
уметност и дизајн, комуникација и медијска култура.
ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

Циљ учења изборногпрограма Примењене науке је да допринесе развоју научне и технолошке компетенције ученика,тј. развоју
научног погледа на свет, система вредности испособности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални
развој.
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По завршетку програма ученик ће бити у стању да:







демонстрира разумевање појмова фундаментална и примењена наука;
процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни живот;
демонстрира разумевање значаја примене зелених принципа у оквиру нових научних и технолошких достигнућа;
истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања;
прикупља, анализира и обрађује резултате мерења;
осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, одговорно се односећи према свом животу, животу других и
животној средини;
 искаже и образложи позитиван став према стицању научних знања и примени научне методологије.
Разред

Први

Годишњи фонд

37 часова
ИСХОДИ

По завршетку модула ученик ће бити у стању да:
 образложи мотив избора програма, учествује у
доношењу правила понашања у групи и поштује
договорена правила;
 разликује фундаменталне и примењене науке;
 тумачи резултате научних истраживања са различитих
аспеката;
 процењује значај зелених принципа у оквиру нових
научних и технолошких достигнућаи утицај науке на

МОДУЛИ

УВОД У
ИСТРАЖИВАЊЕ

ТЕМЕ
Израда модела „зелена кућа“.
Соларни панел.
Израда прототипова полупропустљивих
мембрана.
Човек и клима.
Фундаменталне и примењене науке,
мултидисциплинарни приступ науци.
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свакодневни живот;
Образовање као примењена наука.
 изрази јасне ставове о важности науке и технологије,
Наука и технологија у свакодневном животу.
значају иновација, континуираном, доживотном учењу
„Зелени принципи” у савременој науци.
и важности сопственог утицаја на будућност развоја
Открића која су променила свет.
друштва;
Занимљивиексперименти.
 посматра/мери и идентификује својства/особине
објекта истраживања;
– прикупи, одабере и обради информацијерелевантне за
истраживање, користећи ИКТ;
 прикаже резултате истраживања;
 образложи избор теме/идеје пројекта;
 дизајнира и реализује пројекат одговорно се односећи
Самостална/групна израда пројекта на
према себи, сарадницима и животној средини;
МОЈ ПРОЈЕКАТ
одабрану тему
 представи резултате/производ;
 критички процени сопствени рад и рад сарадника у
групи.
Кључне речи: научни метод, примењене науке, научник/истраживач/проналазач, технологија, иновације, животна средина
Корелација: биологија, хемија, физика, математика, информатика и рачунарство, матерњи језик, страни језик, историја,
географија
УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

Циљ учења изборног програма уметност и дизајн је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија
осетљивост за естетику, креативност, радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима, као и да формира
навику да се континуирано укључује у уметнички и културни живот заједнице.
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По завршетку програма ученик ће бити у стању да:











разматра сличности, разлике и повезаност различитих уметности;
реализује идеје уважавјући принципе одабраних уметничких дисциплина;
користи релевантне изворе за истраживање остварења и појава у уметности;
користи разноврсне податке као подстицај за стваралачки рад;
презентује идеје, радове и уметничка остварења у одабраном медију;
предлаже садржаје или активности у којима се повезују различите уметности;
комуницира учтиво, јасно и аргументовано уз уважавање различитих мишљења, идеја и естетских доживљаја;
исказује утисак о естетичким квалитетима уметничких дела;
просуђује, критички, утицај уметности на здравље;
учествује, према сопственим способностима и интересовањима, у истраживању, смишљању, планирању и реализацији мањег
пројекта.

Разред

Први

Годишњи фонд часова

37 часова

ИСХОДИ
По завршетку свих модула ученик ће бити у стању
да:
 користи одабрану информацију као подстицај за

МОДУЛИ
ИНСПИРАЦИЈА

ТЕМЕ ПО МОДУЛИМА
Уметничка дела као инспирација.
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стваралачки рад;
 презентује идеју, примере или рад према
договореним критеријумима;
 учествује у осмишљавању, планирању и
реализацији једноставног пројекта;
 презентује идеју, примере или рад према
договореним критеријумима.

ОБЈЕДИЊЕНЕ
УМЕТНОСТИ

Природа као инспирација.
Модни трендови.
Стилови у уметности.
Спектакл.
Мјузикл.
Уметност оглашавања.
Уметнички пројекти у Србији.

Кључни појмови: музика, плес, визуелне уметности, филм, позориште.
Корелација: сви предмети и програми.

ЗДРАВЉЕ И СПОРТ
Циљ учења изборног програма здравље и спорт је да ученик, на основу проучавања различитих аспеката здравог живота,
развије знања, вештине, ставове и вредности који су у функцији очувања и унапређивања здравља и културе телесног вежбања.

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:
 проналази релевантне изворе информација о значају редовног физичког вежбања –спорта и рекреације и користи их у
формирању здравих животних навика;
 препозна и критички процени потенцијално ризичне ситуације по здрављеи у складу са тим одговорно реагује;
 одабере и примeни разноврсне програме физичког вежбања - спорта и рекреације, опоравка и здраве исхране, у складу са својим
потребама и могућностима;
 покреће и предузима иницијативе којима се промовишу значај физичког вежбања и здрав начин живота.
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Разред

Први

Годишњи фонд часова

37 часа

ИСХОДИ
На крају свих модула ученик ће бити у стању да:
 учествује у доношењу правила понашања у
групи;
 доведе у везу деловање психоактивних
супстанци на физичко и ментално стање
особе са појавом зависности и тешкоћама
одвикавања;
 препозна и одупре се притиску средине да
користи цигарете, алкохол, дрогу;
 аргументовано дискутује о манипулацији
младима да користе психоактивне супстанце,
утицају медија на формирање идеала
физичког изгледа, физичким активностима,
спорту и рекреацији и начину исхране;
 препознаје одговорност државе, школа, медија
и спортских клубова у сузбијању коришћења
психоактивних супстанци код младих;
 илуструје примером значај спортскорекретивних активности у превенцији
зависности и њеном превазилажењу;

МОДУЛИ

ТЕМЕ
Увод у програм.
Како делују психоактивне супстанце на
организам младих?
Поводи и разлози за почетак употребе дувана.
Утицај дувана на физичке способности.

СПОРТ И ПСИХОАКТИВНЕ Истине и заблуде о алкохолу.
СУПСТАНЦЕ
Спортски резултат, алкохол и кофеин.
Отворен, вербални, прикривени, неизговорени
притисак средине на употребу психоактивних
супстанци и могући одговори на њега.
Утицај физичког вежбања на одвикавање од
психоактивних супстанци.
Спортско-рекреативне активности као вид
превенције злоупотребе психоактивних
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 доведе у везу добробити редовне физичке
активности саразличитим аспектима зрелости;
 препозна утицај физичких активности на
доживљај сопственог тела и развој
самопоуздања;
 доведе у везу утицај физичког вежбања на
поједине хормоне;
 повезује физичко вежбање са репродуктивним
здрављем и стерилитетом;
 наведе принципе правилне исхране и
примењује их у свом свакодневном животу;
 препознаје ризике неодговарајућих дијета и не
примењује их;
 разликује специфичности вежбања у спорту и
ван спорта и планира сопствене физичке
активности у складу са потребама,
могућностима и интересовањима;
 критички процени и одбере поуздане
информације о програмима вежбања,
опоравка и исхране;
 одабере призводе који одговарају његовим
физичким и умним напорима.

супстанци и помоћ у процесу одвикавања.
Моћ и одговорност државе, медија и спортских
клубова у заштити младих од злопупотребе
психоактивних супстанци.
Спортисти и изазови допинга.
Професионални спорт и здравље - цена притиска
да се постигне врхунски спортски резлутат.
Спортске активности и полна, емоционална и
социјална зрелост.
Медији и њихова улога у формирању идеала
физичког изгледа младих данас.
ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И
РЕПРОДУКТИВНО
ЗДРАВЉЕ

Физичка активност, задовољство сопственим
телом и интимност.
Како спортско рекреативне активности делују
на наше хормоне?
Повезаност физичког вежбања и спортскорекреативних активности са самопоуздањем.
Врсте физичких активности и њихов утицај на
репродуктивно здравље.
Претерано вежбање и проблем стерилитета.

ПРАВИЛНА ИСХРАНА И
ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ У

Телесна маса, структура тела, индекс телесне
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СПОРТУ И РЕКРЕАЦИЈИ

масе, базални метаболизам.
Принципи здраве исхране.
Исхрана младих – намирнице које су према
саставу, енергетској вредности и значају
неопходне за физичке и умне напоре.
Утицај медија на избор програма физичког
вежбања исуплемената-додатака исхрани.
Претерана мршавост и гојазност – ризици и
компликације по здравље.
Дијете и физичко вежбање – врсте, сврха,
последице.
Поуздани и непоуздани извори информација о
физичком вежбању.
Спорт и рекреација као ефикасан начин за
регулацију телесне тежине.
Сличности и разлике у исхрани и физичком
вежбању у спорту и рекреацији.
Најчешћи програми вежбања, опоравка које
млади бирају и исхрана– врсте, предности и
недостаци.
Идеал физичког изгледа, спорт и рекреација и
начин исхране некад и сад.
- 1407 -

Најчешће заблуде у вези са исхраном и физичким
активностима. Како се млади информишу о
здравим животним навикама?
Kључни појмови: здравље, исхрана, физичка активност, спортско-рекреативне активности, психоактивне супстанце, превенција.
Корелација: физичко и здравствено васпитање, биологија, рачунарство и информатика, грађанско васпитање, језик, медији и
култура, појединац, групе и друштво.

Матурски испит - Гимназија –општи смер
Матурски испит састоји се из два дела:
- заједничког и
- изборног.
У оквиру заједничког дела ученици полажу:
- ученици гимназије општег смера - матерњи језик и књижевност и математику или страни језик (по избору).
У оквиру изборног дела ученици раде и бране матурски рад.
Сви предмети полажу се према програму смера гимназије који је ученик завршио.
ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО
Матерњи језик и књижевност
Матерњи језик и књижевност полаже се писмено.
При оцењивању писменог задатка, испитна комисија има у виду ширину обраде теме, избор и интерпретацију грађе, композицију, стил
и језик.
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Страни језик
Испит из страног језика полаже се писмено.
Ученик бира страни језик.
Испит се састоји из превода непознатог текста са страног језика на матерњи, уз употребу речника. Обим текста за превод износи 15-20
редова. Текст може да буде књижевни, публицистички или научно-популарни и треба да одговара језичком знању ученика. Испитом се проверава
степен усвојености предвиђених морфосинтаксичких структура, познавање особености језика са кога се преводи, способност налажења
одговарајућих речи и израза у матерњем језику и оспособљеност за коришћење речника.
Текстове за испит утврђује испитни одбор на предлог стручног актива, а ученици их добијају непосредно пред почетак испита.
Текстови за испит из страног језика идентични су за све ученике.
Математика
Испит из математике полаже се писмено.
На испиту ученик треба да покаже у којој мери је усвојио математичка знања и умења неопходна за примену у свакодневном животу и
у пракси, колико је оспособљен за успешно настављање образовања и изучавање других области у којима се математика примењује. Приликом
оцењивања писменог задатка, испитна комисија има у виду доследност у спровођењу поступака у решавању задатака и тачност решења задатка.
ИЗБОРНИ ДЕО
Изборни део матурског испита састоји се из матурског рада и одбране матурског рада.
Матурски рад
Матурски рад са одбраном је самостално обрађена тема коју ученик бира из списка одобрених тема у оквиру једног од следећих
предмета:
- матерњи језик и књижевност, страни језик, социологија, психологија, математика, историја, филозофија, географија, физика, хемија,
биологија и област уметности (ликовна, музичка, сценска, филмска).
Теме за матурски испит утврђује наставничко веће школе на предлог стручних актива. Списак утврђених тема објављује се на огласној
табли или доставља ученицима на увид на други погодан начин почетком другог полугодишта за текућу школску годину.
Сврха матурског рада је да ученик покаже колико влада материјом у вези са темом, у којој мери је усвојио методе и приступ обради
теме, како се служи литературом, да ли је оспособљен да анализира, критички размишља и да самостално изрази свој лични став у односу на тему
коју обрађује.
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Ученик ради матурски рад у току завршног разреда уз помоћ наставника-ментора.
У току матурског рада обавезно је организовање најмање четири консултације на којима је ментор дужан да прати рад сваког ученика и
пружи потребну помоћ упућивањем на потребну литературу и избору начина и структуре израде рада.
Одбрана матурског рада
На усменој одбрани матурског рада ученик је дужан да изложи концепцију свога рада, да наведе литературу и друге изворе знања које
је користио, да образложи посебне методе и поступке којима се руководио у току израде матурског рада и разлоге некоришћења других.
У току одбране матурског рада кандидат треба да покаже знање садржаја програма предмета из којег брани рад, осим ако је тема
матурског рада из групе заједничких предмета (матерњи језик и књижевност, математика и страни језик).
После одбране матурског рада испитна комисија утврђује једну оцену која се изводи из вредности рада и одбране матурског рада са
аспекта способности кандидата да самостално интерпретира материју и да користи савремене методе и изворе информација у процесу стицања
новог знања.

10.СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИЛАГОЂАВАЊЕ И ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ
За ученика и одраслог коме је због сметњи у развоју и инвалидитета, специфичних тешкоћа у учењу, социјалне ускраћености и
других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, школа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских
препрека и зависно од потреба, доноси и индивидуални образовни план, у складу са Законом.
Циљ додатне подршке у образовању и васпитању јесте постизање оптималног укључивања ученика и одраслих у редован образовно
васпитни рад, осамостаљивање у вршњачком колективу и његово напредовање у образовању и припрема за свет рада.
За остваривање додатне подршке у образовању и васпитању, директор, наставник, стручни сарадник, васпитач, педагошки и
андрагошки асистент иродитељ, односно старатељ, може да добије посебну стручну помоћ у погледуспровођења инклузивног
образовања и васпитања.
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Ради остваривања додатне подршке у образовању и васпитању, школа остварује сарадњу са органима локалне самоуправе, као и
другим организацијама, установама и институцијама на локалном и ширем нивоу.
Посебну стручну помоћ могу да пружају лица компетентна у области инклузивног образовања и васпитања и школе које су својим
активностима постале примери добре праксе у спровођењу инклузивног образовања и васпитања.

11.ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА У ШКОЛИ
се ослања на ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ
АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ СРЕДЊА ШКОЛА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ.
Заштита и безбедност ученика обезбеђују се у складу са Упутством за доношење општег акта о заштити и безбедности деце и ученика
у установама образовања и васпитања (Упутство Министарства просвете, науке и технолошког развоја, бр. 610-00-953/2014-01 од
22.12.2014. године) и овим правилником. Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика прописују се
мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика Средње школе у Великом Градишту (даље: Школа) за време боравка у Школи и
за време извођења свих активности које организује Школа, начин њиховог спровођења и одговорност запослених и ученика за
неизвршавање одредаба овог правилника.
Овај програм обухвата:


Заштита и безбедност у школској згради и школском дворишту



Заштита од болести и повреда



Заштита од пожара, поплаве, електричне енергије, удара грома и других опасних појава
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Заштита и безбедност на путу између куће и школе



Заштита и безбедност ван зграде школе и школског дворишта, за време остваривања образовно-васпитног рада и других
активности које организује школе



Заштита и безбедност ученика за време извођења екскурзија



Заштита од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања, страначког организовања и деловања

Ради оставривања заштите и безбедности ученика Школа остварује сарадњу са родитељима, односно другим законским заступницима
ученика, у различитим видовима: индивидуалним разговорима, родитељским састанцима, општим родитељским састанцима (уколико
се за то укаже потреба), Савет родитеља. Члан 38. Школа у оставривању заштите и безбедности ученика сарађује са надлежним
органима и организацијама: Ватрогасном службом, полицијском станицом, Центром за социјални рад, општином, Домом здравља и др.
Члан 39. Школа на почетку сваке школске године уз сагласност родитеља преко осигуравајуће куће, осигурава ученике од последица
несрећних случајева који се могу десити у школи и ван ње. Ученици су осигурани 24 часа.

12. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ И ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ДРУГИХ ОБЛИКА
РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
Циљ овог програма је да пре свега регулише спровођење различитих активности које за циљ имају спречавање појаве насиља у
школи.ти подразумева свакодневно праћење стања у школи и разрешавање ситуација медијацијом уколико до насиља дође.
У школи постоји Тима за превенцију насиља, злостављања и занемаривања
Током читаве године чланови Тима ступају у сарадњу са ученицима, родитељима, одељењским старешинама и другим
запосленима, ПП службом, и ваншколским службама – Канцеларијом за младе, Домом здравља, Службом МУП-а и Службом за
социјални рад, када и уколико то ситуација налаже.
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Општи циљеви и задаци овог програма су
Свакодневне мере превенције:
o Неговање позитивне атмосфере у колективу и међу ученицима
o Подизање свести о предностима живота у ненасилном окружењу
o Промовисање особина зреле личности: интегритета, права на живот и достојанство, поштовања других,
самоиницијативности, толеранције, доследности у понашању, објективног опажања, понашања у складу са усвојеним
школским правилницима, објективног оцењивања на часу, итд.
o Квалитетан рад професора и ученика на усвајању знања, вештина и умећа
o Неговање и унапређење лепо васпитаних ставова
o Унапређење знања, вештина и ставова потребних за конструктивно разрешавање конфликата
o Неговање сарадње а смањење толеранције на насиље
o Конструктивно разрешавање потенцијално конфликтних ситуација
o Пријављивање насиља и злостављања, уколико је присутно
o Заштита свих учесника у процесу образовања – ученика, професора, помоћних радника, родитеља
Благовремено информисање о обавезама и одговорностима у области заштите од насиља, злостављања и занемаривања
Подстицање, оспособљавање и укључивање ученика и радника школе у рад на превенцији насиља, злостављања и
занемаривања
Подстицање ученика да се укључују у спортске, еколошке и сличне активности, које доприносе развоју колективног духа и
свести о предности живљења у ненасилној средини
Оспособљавање свих актера у школи за адекватно реаговање у ситуацијама насиља:
o Проверавање сумње и откривање ситуације насиља (прикупљање информација, директно и индиректно)
o Смиривање ситуације
o Поступање у складу са правилником
o Обавештавање родитеља ученика и адекватно реаговање (водити рачуна о добробити детета)
o Консултације (избегавање конфузије и спречавање некоординисане акције)
o Спровођење мера, у складу са нивоима
- 1413 -

Оперативни задаци Тима за превенцију насиља, злостављања и занемаривања су:
o Припрема плана и програма заштите
o Информисање о плану заштите и начинима пријављивања насиља
o Укључивање ученика и родитеља у извођење превентивних и интервентних мера
o Учешће у програмима и пројектима који развијају компетенције за превенцију насиља (у сарадњи са ваншколским
институцијама)
o Вођење и чување документације
o Извештавање стручних тела и органе управљања
o Праћење и процена ефеката предузетих мера
o Укључивање у рад одељењских старешина и предметних професора
o Подстицање свих актера у школи на узајамно разумевање, поштовање различитости и толеранцију, конструктивно
превазилажење сукоба, бригу о достојанству свих актера у школи

13.ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ И ПРИПРЕМНЕ НАСАВЕ
Допунска настава изводи се са ученицима, који из било ког разлога заостају у савлађивању програмских садржаја из појединих предмета.
Предметни наставници у сарадњи са одељењским старешином, ППС, врше одабир ученика за допунску наставу.Ова врсте наставе је доступна и
свим другим ученицима који из било којих разлога нису савладали делове градива. Распоред допунске и додатне налази се у прилогу Годишњег
плана и на свим огласним таблама школе.
Циљ додатног рада са ученицима је да омогући надареним ученицима да продубе своја знања и вештине које су савладали у редовној настави,
као и да подстакну ученике на самосталан рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и допринесе њиховом оспособљавању за
даље самообразовање. Одељењски старешина, предметни наставник, одељенско веће и заједница ученика, могу предложити ученике за додатни
рад. Ученик се и сам може укључити у додатни рад.
У школи се реализује и припремна настава у складу са Законом и Правилником о спровођењу испита. Распоред се прави у току године и по
потреби. О свим изменама у наставним плановима и програмима руководилац школе је обавезан да обавештава наставно особље. Сви
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наставници су дужни да на време планирају време писмених задатака и припремају се за васпитно-образовни рад. У свакој наставној јединици
наставници су дужни да истакну васпитни значај, јер је то битан елемент у остваривању васпитно-образовног процеса. Индивидуални планови и
програми наставника су саставни део Годишњег плана и чине његов посебан део-анекс који се чува у електронској форми, код педагога.

14.ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сваки ученик да би се несметано физички и психички развијао, неопходно је да средина у којој живи буде здрава. Својим залагањем би требало да
допринесе заштити и очувању своје околине, како би простор у коме живи био не само здрав већ и естетски обликован. Обавеза је свих радника
школе да ученицима указује на важност чувања и улепшавања животне средине, а самим тим и на чување њиховог здравља. То могу најбоље
постићи уколико својим примерима и поступцима такође учествују у заштити и очувању животне средине. Професор биологије ће у оквиру
еколошке секције спроводити Програм едукције и подизање еколошке свести :
Циљеви: 1) Упознавање и едукација што већег броја људи о еколошким проблемима на глобалном и локалном нивоу
2) Разумевање проблема и могућности ангажовања институција, група, индивидуа у решавању еколошких проблема
3) Развој мотивације за конкретно деловање људи у очувању животног окружења
Задаци: Приступачно, аргументовано, јасно, разумљиво и убедљиво презентовање тема Испитивање, истраживање о спремности одраслих за
планирање и конкретизовање акција.
Теме: 1) Шта сачувати и због чега? (Основни појмови и принципи екологије)
2) Начини и значај мониторинга животне средине
3) Технолошко доба-КОНЦЕПТ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА-чисте енергије, технолошки процеси, извори загађења и загађивачи
4) Начини заштите животне средине (закони, национални паркови, резервати, споменици природе, културни споменици)
5) Екологија и туризам
6) Идеје за будућност
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15.ПЛАН КУЛТУРНИХ И ЈАВНИХ ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Културна и јавна делатност школе има за циљ промоцију школе и и ученика у јавном животу града, општине и шире, а у циљу афирмације
постигнућа и успеха наше школе у широј друштвеној заједници.
Задатак школе је да у кординацији са Ученичким парламентом, Наставничким већем и јавним установама и предузећима у Великом Градишту
промовише нашу школу у свим сегментима јавног живота, као и да наши ученици и колеге имају активну улогу у културном и јавном животу читаве
заједнице. Ове активности школа ће остваривати радом и деловањем Тима за културну и јавну делатност школе
Планиране активности
Планирање и окупљање ученика заинтересованих за културни и јавни рад. Учешће ђачког парламента и редакције часописа Електронски
чичак у организацији и реализацији фестивала аматерских позоришта ШИК кога организује ЈУ Културни центар Властимир Павловић
Царевац у Великом Градишту.
Почетак рада рецитаторске, драмске, ликовне и музичке секције, организовање дебатног клуба и клуба беседника.
Почетак рада на школској представи и организација изложбе ученичких радова.
Припрема Светосавске академије.
Извођење Светосавске академије.
Организовање изложбе ученичких радова и представљање дебатног клуба и беседника.
Премијера позоришне представе.
Организовање школског квиза опште културе.
Концерт школских бендова у школском дворишту. Одлазак на позоришни фестивал гимназијских позоришта у Крагујевцу.
Организовање и извођење свечаног програма за матуранте.

- 1416 -

У току читаве школске године тим за културну и јавну делатност школе пратиће сва културна дешавања у граду и шире и редовно ће
узимати учешће у свим програмима које организује Културни центар, Туристичка организација, Народна библиотека и друге институције и
организације које се баве културним активностима. Рад тима подразумева и сарадњу са медијима у циљу промоције и афирмације школе.

16.ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
Партнерство породице и школе представља важан предуслов за адекватно подржавање и подстицање развоја детета, као основни
интерес, како породице тако и школе.
Школа је у обавези да
1) ефикасну сарадњу са породицом укључивањем родитеља, односно старатеља ради успешног остваривања постављених циљева
образовања и васпитања
2) разноврсне облике сарадње са локалном заједницоми широм друштвеном средином како би се постигао пун склад између
индивидуалног и друштвеног интереса у образовању и васпитању.
Овим програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима, односно старатељима
деце и ученика, који обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне и остале активности школе и консултовање у
доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и
васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја.
ЦИЉ: Породица и школа имају заједнички циљ – подржавање и подстицање развоја ученика, те њихови односи морају бити пре свега
партнерски. Програм у области сарадње са породицом усмерени је пре свега на развијање партнерских односа између кључних актера у
Школи, као и на јачање родитељске компетенције, посебно у областима процеса васпитања и превенције негативних појава.
ЗАДАЦИ :  информисање родитеља о њиховим правима и обавезама, те начинима укључивања у рад Школе,
 задовољавање потреба породице и њених циљева,
 едуковање родитеља кроз информисање и пружање адекватног модела васпитања и образовања,
 развијање партнерског деловања породице и школе у образовању и васпитању ученика,
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 обезбеђивање редовне, трајне и квалитетне сарадње породице и Школе,
 остваривање позитивне интеракције наставник- родитељ,
 обезбеђивање информисаности родитеља о променама у образовању које се остварују у школи и код ученика, као и о свим
дешавањима у животу Школе.
ОБЛАСТИ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ: Информисање родитеља и старатеља Родитељи/старатељи треба да буду детаљно
информисани о свим аспектима школског живота и образовног процеса који се посредно или непосредно тичу њихове деце и њих, као и о
могућностима на које све начине могу да се укључују у рад школе и да дају свој допринос унапређењу квалитета васпитно-образовног
процеса. Укључивање родитеља и старатеља у наставне и остале активности Да би се избегла декоративна функција родитеља у тој
сарадњи, а будући да је већи број родитеља изјавио да би желели да партиципирају у различитим аспектима васпитно образовног
процеса, па и у самој настави, родитељи би требало да се подстичу да се укључују у образовни процес. Укључивање родитеља и старатеља
у процес одлучивања Овај облик сарадње пружа родитељима информације о организацији живота и рада школе, а својим учешћем они
доприносе побољшању услова и рада школе. Поред учешћа у планирању и организацији, родитељи треба да су стално присутни, јер то
доприноси учвршћивању односа породице и школе. Законска регулатива је прописала обавезно укључивање родитеља у процес
одлучивања и то кроз:
 укључивање родитеља у Савет родитеља Школе,
 укључивање родитеља у Школски одбор,
 укључивање родитеља у рад свих тимова на нивоу школе (самовредновање, развојно планирање, сарадња са локалном
заједницом и породицом и сл.),
 родитељи ученика из осетљивих и маргинализованих група (социјална ускраћеност, сметње у развоју, инвалидитет и др.) имају
могућност да учествују у индивидуалном образовном плану, да по потреби предлажу спољне, као и да дају одобрење за спровођење тог
индивидуалног образовног плана.
Едукација и саветодавни рад са породицом
Будући да су родитељи у највећој мери упућени на сарадњу са наставницима и са њима имају најучесталије контакте, важан
задатак наставника је да креирају такву атмосферу у којој ће родитељи бити подстакнути да се укључују на различите начине и да
доприносе животу учионице/школе без страха да ће то бити протумачено као мешање улога, тј. мешање у професионалну улогу
наставника.
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ОБЛИЦИ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ:
Савет родитеља Представници сваког одељења Школе чине Савет родитеља Школе. Будући да Савет родитеља има значајну улогу и
овлашћења у регулисању живота школе (члан58) и то не само у предлагању намене средстава прикупљених од родитеља (став 7) и давања
сагласности на програм екскурзија (став 10), већ и приликом предлагања мера за осигурање квалитета и унапређење васпитно-образовног
рада (став3), разматрање предлога програма образовно-васпитног рада, Развојног плана, Годишњег плана рада и извештаја о вредновању
и самовредновању (члан 5), важно је да се оствари двосмерна комуникација: од родитеља ка њиховим представницима у Савету и од
представника Савета ка родитељима који су их изабрали.
Школски одбор Законском регулативом дефинисано је да 3 члана Школског одбора као органа управљања Школом буду представници
родитеља.
Родитељски састанци се одржавају најмање 4 пута годишње, са дневним редом који је специфичан за сваки родитељски састанак. Циљ
родитељског састанка је упознавања родитеља са организационим или васпитно-образовним радом у Школи.
Индивидуални разговори са родитељима Родитељи се често нађу у ситуацијама или дилемама, које не знају на који начин да реше и тада
им је стручна помоћ увек добродошла
Укључивање у процес наставе Школа
Све ово подстиче родитеље да се укључују у образовно-васпитни процес на више различитих начина:
а)учешће у различитим образовним пројектима који се одвијају у школи у које је школа укључена,
б) учешће у стручним тимовима које директор формира по потреби,
в) креирање индивидуалних образовних планова
г)Огласне табле, на видним местима у Школи налазе се огласне табле намењене информисању родитеља о битним дешавањима у Школи.
Д)Приредбе, посете, спортска и друга такмичења ученика Организују се у складу са Годишњим планом рада Школе и представљају сјајан
показатељ ученичког напретка у току године, али и узајамног односа ученика са наставницима, као и ученика међусобно. Учешће на
приредби јача самопоуздање ученика и мотивисаност за учење. Писана комуникација Школа писмено обавештава родитеље у случајевима
када је то потребно.
САДРЖАЈИ: Садржаји сарадње с родитељима се односе на савремена сазнања из теорије и праксе развоја ученика. Та сазнања нуде
делови медицине, развојне и педагошке психологије, педагогије. Знања из ових области, које се међусобно условљавају, а само се
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теоријски могу појединачно изучавати, су својеврсна основа родитељима и просветним радницима за организовање васпитно-образовног
утицаја у својим срединама.
ОСТВАРИВАЊА: Сарадња са породицом одвија се плански и систематски током целе године и подразумева укључивање породице у
планирање,реализацијуи евaлуацију те сарадње.
Активности у оквиру сарадње са породицом реализују се на основу Развојног плана Школе и Годишњег плана Школе и то кроз:
 план рада Савета родитеља
 план рада директора школе
 план рада стручних сарадника
 план за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
 планове рада стручних већа
 планове одељењских већа
 планове одељењских старешина
 план рада секција
 план професионалне орјентације
 план здравствене превенције

17.КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ
Професионална оријентација и каријерно вођење представљају организован систем друштвене и стручне делатности на
пружању континуиране помоћи појединцу током његовог целокупног каријерног развоја, у слободном избору усмерења и
опредељења, у образовању и професионалној активности, са циљем постизања професионалног идентитета, у складу са
личним особинама и потребама тржишта рада за појединим занимањима. Професионална оријентација јесте појам који је у
употреби од двадесетих година прошлог века, када су и код нас оснивана прва саветовалишта.
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Појам каријерног вођења и саветовања превазилази почетни избор школе и професије и обухвата уклапање професионалних и
приватних улога појединца, посла и слободног времена и менталног здравља. Он директније упућује на циљеве ове системске
активности и наглашава не само корист за појединца, већ и његову снажну социјалну компоненту. Каријерно вођење
препознато је као:
− оспособљавање појединаца да планирају своје образовање, обуку и рад;
− пружање помоћи образовним институцијама да квалитетно мотивишу појединце у преузимању одговорности за властито
образовање и рад;
− пружање помоћи предузећима и организацијама да мотивишу своје запослене за даље образовање, флексибилни
професионални развој, управљање каријером, обучавање и проналажење адекватног радног места, као и професионалну
промоцију;
− допринос развоју локалне, регионалне и националне економије кроз развој радне снаге. Каријерно саветовање као важан
начин рада са младима, помаже им да разреше каријерне недоумице, доносе одлуке и лакше открију своје циљеве и жеље,
кроз усмерен, стручно вођен разговор, у сигурном окружењу.
Реч је о процесу у коме млади могу са стручном особом да поделе своје недоумице и питања, буду саслушани, а да им
саветник/саветница без сугестија помаже да дођу до својих жеља и разумеју своје могућности. Оно што је важно истаћи је
управо то да саветник не даје савете. Он не говори младој особи која је дошла на професионално саветовање, шта да ради и
шта је најбоље, а шта није добро за њу. Улога саветника је да помогне младој особи да упозна и прецизније одреди неке своје
способности, таленте, интересовања, вредности… Његова улога је да информише – пружи информације које има о свету
образовања, занимањима, неформалним обукама, корисним интернет сајтовима и упути на неке друге изворе информисања.
Саветник треба да охрабри и подржи младе на путу до одлуке и коначно им помогне да самостално процене себе и своје
потенцијале и донесу одлуку. Пролазећи кроз овај процес млади се оспособљавају да управљају својим професионалним
развојем и остварују своје циљеве.Добар професионални саветник поседује високо развијене комуникацијске вештине. Веома
је важно да невербално ставља до знања саговорнику да га слуша. Понављањем, сумирањем, парафразирањем такође
показује саговорнику да га слуша, уједно проверава да ли је добро разумео и суочава саговорника са важним детаљима. Школа
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помаже ученицима и родитељима у истраживању могућности за даље учење и запошљавање, односно идентификовање, избор
и коришћење бројних информација о професијама, каријери, даљем учењу и образовању и објективно разликовање и
формирање сопственог става о томе.
У том циљу школа прати развој ученика и информише их о занимањима, образовним профилима, условима студирања и
потребама на тржишту рада. Активности које обухватају каријерно информисање и саветовање могу се изводити као посебне
активности зауценике , а могу бити и интегрисани у предметне и наставне активности у школи.

18. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ, ОРГАНИЗАЦИЈАМА И СА ИНСТИТУЦИЈАМА У
ОКРУЖЕЊУ
Средња школа је једина средња школа у граду и неодвојиви је део локалне заједнице. Зато блиско и квалитетно сарађује са привредом и свим
важнијим институцијама у граду.
Да би се образовна делатност Школе организовала као интегрални део привреде и друштва, да би задовољила захтеве и потребе трговинскотуристичко-угоститељске привреде и обезбедила практичну наставу за ученике  оствариће се стална сарадња са трговинским, хотелским и
туристичким предузећима.
Ширећи своју делатност у нове образовне профиле, Школа проширује своју сарадњу са трговинском и угоститељском привредом. Интересовање
за образовне профиле које школујемо је велико.
Школа ће као и до сада сарађивати са Културним центром и организоваће заједничке приредбе и такмичења предвиђена Годишњим планом.
Наставиће се сарадња са Центром за социјални рад, пружањем података за ученике који су корисници Центра и оне који ће тек постати.
Са Домом здравља школа ће наставити сарадњу у складу са Програмом здравствене превенције.
Сарадња са општином о питањима везаним за финансирање и развој школе и могућност увођења нових образовних профила.
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Институција са
којом се
сарађује

Садржај сарадње

Облик сарадње

Реализатори

Градска
библиотека

Размена књига,
реализација
књижевних, поетских
вечери

Договори,
реализације, посете

Руководиоци
секција,
библиотекар

Културни центар

Позоришне и биоскопке
представе, концерти и
друге културне
манифестације, трибине

Посете, заједничко
организовање

Ученици,
руководиоци
секција, наставници

Дом здравља

Систематски прегледи,
предавања, саветовања,
хуманитарне акције

Посете Дому здравља,
посете лекара школи,
саветовања, трибине

Ученици, лекари,
специјалисти,
наставници

Црвени крст

Акције добровољног
давалаштва, превенција
болести зависности и
полно преносивих
болести, трговина
људима

Посете, заједничке
акције, трибине,
предавања, пројекције
филмова

Ученици, вршњачки
едукатори,
активисти ЦК,
наставници

- 1423 -

Центар за
социјални рад

Социјални статус
ученика, проблеми
ученика

Информисање, посете,
заједничке акције

Одељењске
старешине, стручни
сарадник радници
ЦЗСР

Тржиште рада

Могућности
Запошљавања,
професионална
оријентација

Анализе, посете,
информисање

Наставници,
ученици, радници
Тржишта рада

Министарство
Просвете ШУ
Пожаревац

Законска регулатива, у
васпитно-образовном
раду

Разговори, посете,
саветовања

Саветници,
наставници, управа
школе

Скупштина
општине

Финансијска,
организациона подршка

Посете, договори,
извештаји

Управа школе,
наставници,
радници СО

МУП

Превенција
делинквенције и
друштвено
неприхватљивог
понашања

Посете, саветовања,
предавања

Ученици, школски
полицајац,
инспектори

„Јазас“

Вршњачке едукације,
размена
средњошколаца,

Посете, размене
искустава, заједничке
акције

Ученици,
Активисти „Јазас-а“
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Основне Школе

Праћење успеха
ученика, промоција,
културне манифестације

Посете, анализе,
заједничке активности

Ученици,
руководиоци
секција, директор

Високе и више
школе

Могућности уписа

Промоције факултета,
консултације

Матуранти,
представници
високих школа

19. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА
Ради развоја и практиковања здравих животних стилова , свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и
развоја физичких способности, школа у оквиру школског програма , поред наставе реализује и програм школског спорта. Школским
спортом су обухваћени сви ученици кроз одељенска такмичења и припреме за такмичења. Школа обавља припреме и такмичења у
складу са школским програмом.
Активности које су планиране у наредном перјоду.
•

школска такмичења у одбојци у 3 метра за девојчице и дечаке;

•

школско такмичење у кошарци;

•

школско такмичење у малом фудбалу;

•

дан пешачења;

•

јавни час физичког васпитања;
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•

дан спорта;

•

крос;

•

дан изазова;

•

матурантски плес

•

међуокружна такмичења у каратеу и џудоу
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Житни трг 4, тел./ fax (012) 66 31 31

