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1. СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

 

Сврха програма образовања: 

 
Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, 

научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености, 

неопходне за живот у савременом и сложеном друштву. 

 
Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно 

задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и потенцијале, 

поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно 

учешће у економском, друштвеном и културном животу и допринос демократском, 

економском и културном развоју друштва. 

 

 
Циљеви и задаци програма образовања су: 

 
Развој кључних компетенција неопходних за даље образовање и активну улогу 

грађанина за живот у савременом друштву 

Развој стручних компетенција неопходних за успешно запошљавање 

Оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег 

образовања 

Свест о важности здравља и безбедности, укључујући и безбедност и здравље на 

раду 

Оспособљавање за решавање проблема, комуникацију и тимски рад 

Поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, толеранције и уважавања различитости 

Развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, самоиницијативе, 

способност самовредновања и изражавања сопственог мишљења 
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2. ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 
 

Пуни назив образовно – васпитне Средња школа ''Мионица'' 
 

установе  

Адреса Кнеза Грбовића бб 

Седиште Мионица 

Телефон/фах 014 3422 120 

Телефон директора 014 3422 139 

Мејл srednjaskolamionica@gmail.com 

Сајт srednjaskolamionica.edu.rs 

Укупна површина школе 1.376 м² 

Број смена у школи прва 

Језик на коме се изводи настава Српски језик 

Подручје рада школе Економија, право и администрација; 

Трговина, угоститељство и туризам 

Име и презиме директора школе Дејан Ђурић 

 

 

 

Историјат Средње школе ''Мионица'' 

 
Општина Мионица налази се у северозападном делу Србије, 20 километара од Ваљева. 

На подручју општине Мионица функционишу две основне школе: ОШ ,,Милан Ракић“ 

Мионица и ОШ ,,Војвода Живојин Мишић“ Рајковић са осморазредним и 

четвороразредним издвојеним одељењима. Средњошколско образовање у Мионици 

уведено је осамдесетих година када је постојало тзв. двогодишње усмерено образовање, 

али са гашењем те врсте образовања у нашој општини угасило се и средњошколско 

образовање. Иницијативе да се поново оформи средња школа у Мионици трајале су дуги 

низ година и тек су се услови стекли 2009. када је отворена средња економска и 

угоститељска школа под називом Средња школа ''Мионица''. 
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ВЕРИФИКАЦИЈА ШКОЛЕ 

 

 

Настава је јединствен васпитно - образовни процес и као таква заузима централно место 

у целокупној делатности школе. 

Редовна настава се обавља у једној смени, у петодневној радној недељи и заступљена је 

из свих предмета. 

 

 
Решењем Министарства просвете и науке број 022-05-00001/2012-03 од 21.05.2012. 

године утврђено је да школа испуњава прописане услове у погледу простора, опреме, 

наставних средстава и потребног броја наставника и стручних сарадника за образовне 

профиле: 

економски техничар и туристички техничар у четворогодишњем трајању, 

трговац, кувар и конобар у трогодишњем трајању. 

Школа је у мају 2013.године добила решење о испуњености услова у погледу простора, 

опреме, наставних средстава и потребног броја наставника и стручних сарадника за 

образовни профил финансијски техничар. 

У августу 2013. године верификовала је образовне профиле кувар, конобар у складу са 

новим наставним планом и програмом. 

У фебруару 2014. године верификован је образовни профил посластичар у трогодишњем 

образовању у првом, другом и трећем разреду. 

 

 

 

 

3. ПЛАН УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ 

РАДА ШКОЛЕ 
 

 

План унапређивања образовно – васпитног рада проистекао је из анализе 

постојећег стања у школи тј. анализе целокупног образовно - васпитног процеса. 

Под појмом унапређивања образовно – васпитног рада подразумева се напор 

на подизању квалитета укупног рада. То укључује и неговање позитивних искуства из 

школске праксе као и увођење нових облика, метода и организације рада који су познати 

и 
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утврђени у педагошкој пракси, а дају позитивне резултате. Циљ програма унапређивања 

образовно–васпитног рада је осавремењивање образовно - васпитног рада са ученицима 

и усклађиваање дидактичко – методичке организације и ваннаставног рада са њеним 

програмским циљевима. То подразумева многобројне активности и усавршавање 

реализатора наставних програма у функцији модернизације наставе, примену 

дидактичко 

методичких и стручних иновација у непосредној образовно - васпитној пракси 

(презентација на огледним часовима, стручне расправе о резултатима у раду и 

тешкоћама), дидактичко – методичко инструисање наставника нарочито почетника 

(учешће на семинарима и саветовањима), иновирање знања после положеног испита за 

лиценцу (уже стручно образовање) и стицање основних појмова из педагошко – 

психолошке области, правилно планирање и програмирање образовно - васпитног рада, 

увођење нове информатичке технологије, набавку нових наставних средстава. 

Саставни део Плана унапређивања образовно – васпитног рада чине: План рада 

са приправницима, План и програм рада ментора, Програм сарадње са основним 

школама, Програм заштите здравља ученика и превентивног деловања школе на 

сузбијању болести зависности и Програм сарадње са родитељима. 

Процес унапређивања образовно – васпитног рада је неодвојив од целокупног 

живота и рада Школе и као такав, прожима се кроз планове и програме свих подручја 

образовно – васпитног рада као и кроз планове и програме носиоца образовно – 

васпитног рада у школи. 

 

 
У областима наставе, процес унапређивања ће се огледати у 

следећем: 
 

Област планирања и припремања наставника за рад: 
 

планирање наставних јединица на више нивоа тежине, 

тимска израда планова за наставне програме, 

редовно и систематско припремање наставника за наставни процес 

(подразумева и израду писаних припрема за час) 

корелација сродних предмета, 

хоризонтално повезивање наставних садржаја 

 

Избор наставних средстава и метода: 
 

адекватан избор наставних метода 

ефикасније коришћење наставних средстава којима 
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располаже школа, уз вођење евиденције о коришћењу тих 

средстава по стручним већима, 

израда наставних средстава од стране ученика, под надзором 

предметних наставника 

 

Унапређивање процеса учења: 
 

интензивније оспособљавање ученика за самостално 

-коришћење уџбеника, литературе и различитих извора информација 

-пружање помоћи ученицима како би брже савладали технике 

-успешног учења, 

субјекатска позиција ученика у наставном процесу 

уважавање индивидуалних разлика ученика 

-избор наставних облика рада који омогућавају интензивнију 

-комуникацијумеђу ученицима и између наставника и ученика. 

 

Праћење и вредновање рада ученика: 
 

-- неговање континуираног рада ученика и систематско праћење рада 

-појединаца и одељења 

-- коришћење различитих видова оцењивања (усмено, писмено, 

-самооцењивање, формативно и сумативно). 

-- континуирано образлагање постигнућа ученика са конкретним 

-препорукама за даље напредовање 

 

Унапређивање васпитног рада у току наставног 

процеса: У оквиру часова теоријске наставе и часова 

одељењског старешине, посебно ће се подстицати и 

развијати: 

самосталност и самоиницијативност у мишљењу, 
 

развијање савести у чувању школске имовине, 
 

развијање савести о важности чувања здравља, 
 

неговање међусобних хуманих односа ученика у одељењу, неговање сарадње и 

такмичења у раду. 
 

Такође треба подстицати развој интересовања и креативност ученика укључивањем у 

рад ваннаставних активности, при чему школа треба да осмисли и организује што већи 

број разноврсних ваннаставних активности. 
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4. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 
 

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

настава 
 

Остали обавезни 

облици образовно- 

васпитног рада 

 

I РАЗРЕД 
 

часова 

 

IIРАЗРЕД 
 

часова 

 

III РАЗРЕД 
 

Часова 

 

IV РАЗРЕД 
 

часова 

 

УКУПНО 
 

часова 

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

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

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

*Уколико се укаже потреба за одређеним обликом 

 

 

Наставници су урадили програме допунске и додатне наставе који су саставни 

део Школског програма. Програми додатне и допунске наставе урађени су у складу са 

задужењима наставника у оквиру 40 -то часовне радне недеље и специфичним 

потребама ученика и одељења у којим држе наставу. 

 

 
ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

Допунска настава организује се за оне ученике који нису успели у редовној 

настави да потпуно савладају наставне садржаје из појединих предмета, па се за њих 

организује допунски рад како би могли даље нормално напредовати у редовној настави. 

Допунски рад је намењен ученицима који повремено или стално имају заостатак у учењу 

или не постижу довољан успех због лоших социјалних услова у којима живе, проблема 

у психофизичком развоју и сл. 

Ученике који ће похађати ову врсту наставе одређује наставник, након што 

сагледа објективне и субјективне разлоге заостајања и открије све „рупе“ у знању, 

понекад и у 
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сарадњи са педагогом школе или родитељем. На овим часовима ради се индивидуално 

или у мањој групи. За овај час наставник се посебно припрема, израђује наставне 

листиће, очигледна средства и даје посебне задатке за допунски рад и код куће. 

Овај облик рада организоваће се за ученике који заостају у раду из једног, два или у 

изузетним случајевима највише три предмета. 

Допунски рад биће организован из српског језика, математике, енглеског језика, 

стручних предмета по потреби. Учешће ученика и време реализације зависиће од 

потреба ученика, а о овоме ће се старати одељенска и разредна већа. 

Основни приступ коме ће се тежити у овом раду, јесте да он што више буде 

индивидуалан, уз примену посебних метода за ове облике рада. При организовању 

допунске наставе придржавати се јасних педагошких опредељења приликом избора 

ученика за допунску наставу. Како организација рада не може бити као у редовној 

настави треба одредити место извођења (мање групе у кабинетима). 

Најважније је да се редовно предузимају све педагошке мере ради спречавања 

неуспеха. Због тога је потребно: 

извршити евидентирање ученика код којих се може појавити неуспех (муцавост, 

дисграфија, емоционални проблеми, дислексија и сл.) и предузети превентивне 

стручне мере како не би дошло до неуспеха, 

допунску наставу изводиће, као и до сада, наставник који ученицима предаје тај 

предмет, 

на часовима допунске наставе применити одговарајући метод и облик рада 

(индивидуализована настава, употреба разноврсних наставних средстава, 

очигледност итд). 

ДОДАТНА НАСТАВА 
 

Додатна настава се организује за ученике који су потпуно савладали садржаје у 

редовној настави и имају потребу да прошире своја знања. 

Ова активност намењена је развијању специјалних способности изузетно 

даровитих ученика за поједине дисциплине и области. То су ученици који у појединим 

предметима постижу натпросечне резултате захваљујући својим способностима и 

склоностима, сазнањима и интересовањима, али који не морају показивати такве 

резултате и одличан успех у осталим наставним областима. Додатним радом не 

обухватају се ученици само зато што су им опште способности (интелигенција) 

натпросечне или што су вредни у учењу, већ су талентовани у посебној области. На 

основу анализе рада у прошлој години, констатовано је да се додатна настава мора боље 

организовати ради задовољења посебних захтева и интересовања ученика, развијања 

изразитих способности и смисла за поједине наставне области. 

Педагог школе ће помоћи наставницима у идентификацији ученика који су надарени за 

поједине области, пратити резултате и координирати овај рад. 
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Током ове школске године успоставиће се већа координација и корелација 

наставника у додатном раду, а сам рад ће се организовати тимски. На основу анализе 

рада и искустава активности додатне наставе могу се побољшати и унапредити у циљу 

развијања изразитих способности ученика. 

Зато је потребно благовремено: 

Јасније утврдити критеријуме по којима ће се ученици ангажовати у додатној 

настави, 

Додатном наставом обухватити најспособније ученике, 

Стриктно поштовати правило да један ученик не може бити ангажован додатном 

наставом из више од два предмета. 

Припремни рад 
 

Припремну наставу школа остварује за редовног ученика који се упућује на 

полагање разредног испита, за ванредног ученика, за ученика који је упућен на полагање 

поправног испита, за ученике који полажу матурски и завршни испит. 

Припремна настава се остварује за ученика који је упућен на полагање поправног 

испита, у обиму од најмање 10% од укупног годишњег броја часова из предмета на који 

је упућен на поправни испит. 

Школа организује припрему свих ученика за полагање матурских и завршних 

испита у обиму од 5% од укупног годишњег броја часова из предмета из којих се полажу 

матурски, односно завршни испит. 

 

 
 

5. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Талентовани ученици и креативни наставници услов су успешне реализације културних 

делатности на нивоу школе. Наша школа је увек обележавала значајне датуме везане за 

школство, учествовала на разним такмичењима и конкурсима, креативност својих 

ученика показивала на приредбама у школи и ван ње. Од тога се не одустаје ни у овој 

школској години , па се као и претходних година, по потреби, активира Тим за културне 

делатности школе који планира различите културно - спортске активности и реализује 

их, окупљајући ученике и запослене. Оно што је предвиђено да се реализује сваке године 

је : 

обележавање Дечије недеље културним и активностима едукативног и 

забавног карактера 

обележавање Дана школе пригодним програмом 
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-учешћа на такмичењима (из стручних предмета) 
 

-рад секција (драмске, рецитаторске) 
 

-спортски сусрети (турнири у фудбалу и одбојци) 
 

-посете (музејима,позоришту,биоскопу,) 
 

-упознавање свог краја и неких делова Србија (реализовање излета и екскурзија) 
 

-сарадња са средствима информисања и другим културним институцијама у Мионици 

(локални лист „Билтен“ , Културни центар „Мионица“ и Градска библиотека „Милован 

Глишић“) 

-изложбе (ликовних радова, старих фотографија, дечјих рукотворина, најлепших 

ученичких састава на задату тему) 

-приредбе (тематски везане за одређене датуме) 
 

-забава (организовање журки поводом завршетка школске године) 
 

-еколошке акције (учешћем на Дану чистих планина, чувањем животног простора) 
 

-превентива и здравствена заштита деце (кроз сарадњу са представницима Дома здравља) 
 

 

 

6. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Активности на заштити животне средине одвијаће се на нивоу одељења, разреда 

и школе. Еколошки програм школе полази од садржаја специфичних за узраст ученика. 

Циљ је да се код ученика развије правилан однос према животној средини, људима и 

смисао за лепо. Такође је битно и да ученици кроз стицање знања о разним природним 

појавама схвате како се може угрозити животна средина, да развијају свест о складном 

односу човека и природе, као и да о изграде навике и   културу понашања која ће 

допринети да они сами постану активни учесници у очувању животне средине. 

Садржаји овог програма ће се реализовати кроз наставне предмете, кроз часове 

одељенских заједница, као и кроз следеће активности: 

Уређење простора 
 

-акције чишћења дворишта 
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-брига о цвећу и украсном биљу, као и сађење истог 
 

-уређење учионица 
 

-изложбе ученичких радова у холу 

школе 2.Едукација ученика 

-посете природњачким изложбама 
 

-еколошке акције 
 

-сортирање и поновна употреба отпада 
 

-стручна предавања 
 

-организовање наставне и ваннаставне активности, акције у школи, 

наставу у природи, конкретне акције сађења дрвећа, уређења школског 

двориштва и непосредне околине 

Задаци програма: 
 

повезивање и спровођење акција у локалним заједницима у сарадњи са 

локалним самоуправама, другим институцијама, невладиним организацијама, 

укључивање родитеља и других заинтересованих у решавање еколошких проблема 

и активности ради развијања здравих стилова и вишег квалитета живљења 

Формирање еко -тимова и еколошких патрола 

процена стања у школама 

упознавање ученика са новим вештинама 

развијање код ученика нових вештина неопходних за еколошки пожељно понашање 

и спровођење активности 

неговање бољих међуљудских односа и организована брига о угроженим 

и маргинализованим групама 

штедња енергије и подстицање увођења алтернативних извора (соларна) 
 

брига о смањивању (одржива потрошња), сакупљању и одлагању отпада, 
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компостирању, рециклажи лименки и др. 
 

штедња воде и здравија исхрана(Програм „Зелена виљушка“) 
 

употреба мање шкодљивих хемијских средстава за одржавање хигијене у школама 
 

 

 

7. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА  

 

У складу са међународним документом Конвенцијa о правима детета и документима 

које је усвојила Влада Републике Србије (Национални план акције за децу и Општи 

протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања), Министарство просвете 

Републике Србије је објавило Посебни протокол за заштиту деце и ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања у образовно - васпитним установама, којим 

је прецизирана улога свих који су укључени у живот и рад школе. 

 

 
На основу овог Протокола школа је формирала Тим за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања који је израдио овај Програм. 

Програм рада Тима је посебан документ којим се планира рад Тима на остварењу 

заштите ученика од насиља. 

Програмом заштите ученика су дефинисане превентивне активности, као и кораци и 

процедуре у поступању у заштити ученика од насиља. Такође је дефинисано шта се 

сматра насиљем, као и које све врсте и облике обухвата. 

ПОЈАМ И ВРСТЕ НАСИЉА 

 

 

Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног 

вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или 

потенцијално угрожавања здравља, развоја и достојанства ученика. 

 

 
Форме у којима се јавља насиље су следеће: 
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Физичко насиље се односи на понашање које доводи до стварног или потенцијалног 

телесног повређивања детета/ученика. Примери физичког насиља су: ударање, 

шутирање, гурање, шамарање, чупање, дављење, бацање, гађање, напад оружјем, 

тровање, паљење, посипање врућом водом, ускраћивање хране, сна и сл. 

Емоционално/психолошко насиље односи се на оно понашање које доводи до 

тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства 

ученика. Односи се и на ситуације у којима се пропушта обезбеђивање прикладне и 

подржавајуће средине за здрав емоционални и социјални развој у складу са 

потенцијалима ученика. Емоционално насиље и злостављање обухвата поступке којима 

се врши омаловажавање, етикетирање, игнорисање, вређање, уцењивање, називање 

погрдним именима, оговарање, подсмевање, исмејавање, неприхватање, изнуђивање, 

манипулисање, претња, застрашивање, ограничавање кретања ученика, као и други 

облици непријатељског понашања 

Искључивање из групе и дискриминација представљају социјално насиље. Односи се 

на следеће облике понашања: одвајање ученика од других на основу различитости, 

довођење у позицију неравноправности и неједнакости, изолацију, недружење, 

игнорисање и неприхватање по било ком основу. 

Сексуално насиље и злоупотреба деце/ученика подразумева њихово укључивање у 

сексуалну активност коју она не схватају у потпуности, за коју нису развојно дорасла 

(не прихватају је, нису у стању да се са њом сагласе) и која има за циљ да задовољи 

потребе друге особе. 

Сексуалним насиљем сматра се : сексуално узнемиравање - ласцивно коментарисање, 

етикетирање, ширење прича; додиривање, упућивање порука, фотографисање, 

телефонски позиви и сл.; навођење или приморавање детета/ученика на учешће у 

сексуалним активностима, било да се ради о контактним (сексуални однос, сексуално 

додиривање и сл.) или неконтактним активностима (излагање погледу, егзибиционизам 

и сл.); коришћење децe/ученика за проституцију, порнографију и друге облике 

сексуалне експлоатације. 

Развој савремених комуникационих технологија доводи до појаве насиља коришћењем 

информационих технологија (електронско насиље): поруке послате електронском 

поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта, четовањем, укључивањем у форуме и сл. 

Злоупотреба деце/ученика представља све што појединци и институције чине или не 

чине, а што директно утиче или индиректно шкоди деци/ученицима или им смањује 

могућност за безбедан и здрав развој и доводи их у немоћан, неравноправан и зависан 

положај у односу на појединце и установу. 
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Занемаривање и немарно поступање представљају случајеве пропуштања установе 

или појединца да обезбеде услове за правилан развој детета/ученика у свим областима, 

што, у противном, може нарушити његово здравље, физички, ментални, духовни, 

морални и друштвени развој. Занемаривање представља и пропуст родитеља, усвојиоца 

или стараоца, да обезбеди услове за развој по питању: здравља, образовања, 

емоционалног развоја, исхране, смештаја и безбедних животних услова у оквиру разумно 

расположивих средстава породице или пружаоца неге, што изазива, или може, са 

великом вероватноћом, нарушити здравље детета или физички, ментални, духовни, 

морални и његов социјални развој. Ово обухвата и пропусте у обављању правилног 

надзора и заштите детета од повређивања у оноликој мери у којој је то изводљиво. 

Експлоатација деце/ученика односи се на њихов рад у корист других особа и/или 

установе. Она обухвата и киднаповање и продају деце у сврху радне или сексуалне 

експлоатације. Ове активности имају за последицу нарушавање физичког или менталног 

здравља, образовања, као и моралног, социјалног и емоционалног развоја 

детета/ученика. 

 

 
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

 

 

Принципи на којима се заснива овај Програм и поступање на основу њега, односе се на: 
 

право на живот, опстанак и развој 
 

најбољи интерес детета, уз обезбеђивање поверљивости података 
 

спречавање дискриминације, што значи обухватање свих ученика овим Програмом 
 

активно учешће ученика, које се обезбеђује правовременим информисањем и 

давањем могућности да искажу своје мишљење 

 

 
Програм заштите ученика од насиља има као општи циљ унапређивање квалитета 

живота ученика у школи применом мера превенције, ради стварања безбедне средине, 

и мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање 

ученика. 

 

 
Специфични циљеви Програма у превенцији су следећи: 
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Подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања 

Идентификација безбедносних ризика у школи увидом у документацију, непосредно 

окружење евидентирањем критичних места у школи, анкетирањем ученика, 

наставника и родитеља 

Повећање осетљивости свих који су укључени у живот и рад школе, на препознавање 

насиља и злостављања 

Унапређење способности свих учесника у школском животу – наставног и 

ваннаставног особља, ученика, родитеља, лок.заједнице – за уочавање, 

препознавање и решавање проблема насиља 

Оспособљавање свих запослених и родитеља за рано препознавање знакова у 

понашању деце који указују на потенцијално насилно понашање 

Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу 

Изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућном реду 

Дефинисање процедура и поступака реаговања на насиље и информисање свих 

учесника у школском животу о томе 

Омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да без 

излагања опасности врше пријављивање насиља 

Спровођење психо-социјалног програма превенције кроз обуку за ненасилну 

комуникацију, самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса, 

учење социјалних вештина 

Сарадња са родитељима путем Савета, родитељских састанака, индивидуалних и 

групних разговора 

Сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на 

превазилажењу проблема насиља у школи 

Специфични циљеви у интервенцији: 
 

Спровођење процедура и поступака реаговања у ситуацијама насиља 

Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности 

спровођења Програма заштите 
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Рад на отклањању последица насиља и интеграција ученика у заједницу вршњака 

Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су посматрачи 

насиља 

 

 
ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ 

 

 

Задаци и активности у области превенције и интервенције приказани су у табели која 

следи. Такође, шематски су приказани кораци у процедури интервенисања на појаву 

насиља у школи и то за сва три случаја: насиље међу ученицима, насиље од стране 

одраслог у школи и насиље од стране одраслог ван школе. 

 

 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

-формирање Тима за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања 

 

 
-израда Програма заштите ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања 

директор и секретар школе 

 

 

 

 

 

 
чланови Тима 

 

 
-обележавање 18. октобра европског дана 

борбе против трговине људима ( у оквиру 

Дечје недеље предавање волонтера Црвеног 

крста) 

 

 
-„Уреди своју учионицу“ 

 

 
чланови Тима 

 

секретар и волонтери Црвеног крста 
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-игре без граница 

 

 

 

 
чланови Тима, ученици, наставници 

 

 

чланови Тима, ученици, наставници 

-обележавање 19. новембра Међународног 

дана борбе против насиља над децом ( 

ликовни и литерални радови, медији о 

насиљу...) 

 

 

 

 

 
 

- обележавање месеца борбе против болести 

зависности 

 

 

 

 
-„Безбедност у саобраћају“ 

чланови Тима, секретар и волонтери 

Црвеног крста 

сви запослени у школи 
 

чланови Тима, наставници српког језика 

и ликовне културе, ученици 

чланови Тима, секретар и волонтери 

 

 

Црвеног крста 

 

 

 

 

 

 
Чланови Тима, ПС у Мионици 

-промоција хуманих вредности (радионице) 

 

 

 

 

 
 

- обележавање светског дана борбе против 

сиде. 

чланови Тима, секретар и волонтери 

Црвеног крста, ученици 

 

 

 

 
чланови Тима, секретар и волонтери 

Црвеног крста, ученици 

-пројекција филма "Сестре" чланови Тима 
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-недеља лепих порука 
 

писање порука поводом 14. фебруара (Дан 

заљубљених) 

 

 

 

 
-упознавање са различитим културама 

(упознавање са италијанском кухињом) 

чланови Тима, ученици 

 

 

 

 

 

 

 

чланови Тима, наставници куварства и 

услуживања, ученици 

-"Кликни безбедно" презентација о 

електронском насиљу 

 

 
-предавање на тему заштита и очување 

репродуктивног здравља. 

 

 
-„Сви заједно“ округли сто о проблемима са 

којима се суочавају средњошколци 

чланови Тима, наставник информатике 

 

 

 

 
чланови Тима, Дом здравља „Мионица“ 

 

 

 

 
чланови Тима, педагог и наставник 

психологије 

-родитељи на дежурству у школи 
 

- обележавање 8. априла светског дана Рома 

чланови Тима, родитељи 

чланови Тима 

-спортски турнир чланови Тима, наставник физичког 

васпитања, ученици 
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- Ноћ музеја (посета) чланови Тима, ученици 

-евалуација Програма прегледом 

документације, измене у Програму 

чланови Тима 

 

 
-јавни час о Холокаусту 

 

 

-анкета "Шта ученике највише боли?" 

 

 

 

 
-акредитовани семинари 

 

 

 

 
-гостовање предавача 

 

(школски полицајац, секретар Црвеног 

крста, представник центра за социјални рад, 

лекар из дома здравља...) 

 

 
-Сајам науке (посета) 

 

 
одељенске старешине, наставник 

историје 

 

 
чланови Тима, педагог и наставник 

психологије 

 

 
запослени 

 

 

 

 
гост предавач 

 

 

 

 

 

 

 

чланови Тима, ученици 
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ПРОЦЕДУРА У ИНТЕРВЕНЦИЈИ 

 

 

Ближе објашњење процедуре интервенције према редоследу поступака приликом појаве 

насиља у школи, из угла улога и одговорности: 

 

 
Процедуре у интервенцији су различите с обзиром на три ситуације – да ли се насиље 

јавља међу децом, од стране одраслог у школи или од стране одраслог ван школе. 

 

 
Кораци у интервенцији су обавезујући. 

 

 

Сазнање о насиљу или откривање насиља одвија се непосредним увидом да је насиље 

у току или посредно, препознавањем спољашњих знакова или поверавањем самог 

детета или треће особе. 

 

 
Прва реакција треба да буде заустављање насиља и обавештавање о томе надлежне 

особе: дежурног наставника, чланове Тима, директора, одељ.старешину, 

педагога, а који ће даље проценити да ли треба позвати МУП или здравствену 

службу. 

 

 
Смиривање ситуације подразумева удаљавање ученика из ситуације и смањење 

напетости кроз разговор са актерима. Тај разговор треба да буде умирујући, без 

спомињања могућих последица и застрашивања. 

 

 
Прикупљање информација значи разговор са актерима и другим учесницима у 

догађају уз вођење записника. Разговор треба да води неко од чланова тима, 

педагог или психолог, одељенски старешина. (Напомена: У образовно-васпитном 

систему нема места за истрагу или доказивање злостављања, о постојању сумње 

се обавештавају надлежне службе.) Посебна пажња треба да буде обраћена на 

жртву насиља тако што ће јој се омогућити да се осећа безбедно и да нема страх 

од освете ученика којима ће бити изречене мере. 
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Након тог разговора обављају се консултације у оквиру установе – са колегом, са 

Тимом за заштиту, са педагогом, директором, дежурним наставником, при чему 

се анализирају чињенице, процењује ниво ризика и прави план заштите, водећи 

рачуна о принципу поверљивости и најбољем интересу ученика. Уколико је 

потребно, обављају се консултације са службама ван установе (Центар за 

социјални рад, здравствена служба). На основу консултација треба донети одлуку 

о начину реаговања и праћења и одредити улоге, задатке и одговорности у самом 

поступању. 

 

 
Након консултација и заузимања става школе о догађају, предузимају се акције: 

позивају се родитељи и информишу о догађају, спроведеним консултацијама, 

закључцима и предложеним мерама (предочава се законска регулатива, мере 

заштите ученика, мере даљег васпитног деловања); уколико је потребно, 

обавештава се МУП, Центар за социјални рад (рок три дана од дана када се 

насиље десило). Подношење пријаве тим службама треба да буде у усменој и 

писаној форми, након што је са родитељима обављен разговор (осим ако се нису 

одазвали позиву или је у најбољем интересу дечије безбедности да родитељи не 

буду укључени) 

 

 
Праћење ефеката предузетих мера врши Тим, водећи рачуна о интеграцији свих 

актера у заједницу и успостављању односа сарадње и толеранције. 

 

 
ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

Запослени у школи у обавези су да воде евиденцију о појавама насиља. Документацију 

о случајевима насиља достављају Тиму за заштиту ученика од насиља, који ту 

документацију чува и периодично анализира учесталост, појавне облике и последице 

насилних понашања, како би се пратило стање безбедности у школи. 
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8. ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА                РИЗИЧНОГ 

ПОНАШАЊА  

 

 

Сложена здравствена проблематика, карактеристична за популацију младих, 

захтева интензиван и систематски образовно - васпитни рад у средњој школи. 

Циљ здравственог васпитања је да допринесе изграђивању телесно, психички 

и социјално здраве и зреле личности оспособљене да се брине за очување, заштиту и 

унапређивање сопственог здравља и здравља других људи. 

Задаци и оквирни садржаји рада: развијање и формирање свести ученика 

да је здравље основни извор људске среће, свести о здрављу као пуном физичком, 

психичком и социјалном благостању и услови за успешан рад, напредовање и 

економску егзистенцију; подизање здравствене културе ученика тако да брига о 

здрављу постане саставни део свакодневних навика, потреба и поступања, односно 

здравствено-хигијенског режима живота: развијање свести ученика о значају 

физичких активности (нормални рад, спорт, игра, кретање), за правилно 

функционисање и очување функција појединих органа, организма и здравља у 

целини и да физичку активност - рад усвајају као сопствени стил живљења; 

оспособљавање и мотивисање ученика да буду носиоци здравствено васпитних 

акција у школи и друштвеној средини и доприносе унапређивању здравља 

становништва; развијање интересовања и подстицање ученика да усвајају и 

проширују знања о неговању и чувању здравља, о болестима и могућностима лечења 

када је то потребно; 

развијање свести о одговорности појединца за сопствено здравље као 

дужности према себи и другима; сузбијање хигијенско-здравствене 

немарности и запуштености, небриге према сопственом физичком развоју и 

здрављу; неговању навика одржавања личне хигијене и естетске неге тела и 

упознавање поремећаја који се јављају као последица недовољне личне 

хигијене, затим хигијене исхране и нехигијенског начина живљења, болести 

као последица недовољне личне хигијене: (појава ваши, шуге, гљивичних 

обољења и др.); 

стицање знања о штетном утицају психоактивних супстанци на здравље; 

упознавање ученика са друштвеним коренима болести зависности и њиховим 

појавним облицима. 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

24 

 

 

 

9. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ 

АКТИВНОСТИ 

 

 

Средња школа „Мионица“ је школа која афирмише спорт и спортске активности 

у које су укључени ученици од 1. до 4. разреда. Детаљна евиденција и анлиза сваког 

такмичења налази се у документацији у школи. 

У оквиру спортских активности реализоваће се: 
 

спортски дан: СРЦ. „Лепеница“ 
 

међуодељенска такмичење ученика од 1. – 4. разреда у малом фудбалу 
 

међуодељенско такмичење ученица од 1. – 4. разреда у одбојци 
 

међуодељенска такмичења ученика 1. – 4. разреда у стоном тенису, 
 

крос РТС-а за све ученике 
 

школа скијања за ученике од 1. – 4. разреда 
 

школа пливања у сарадњи са ПК „Рибница“ 
 

дечија недеља 

 

 

Тим за спортске активности сарађиваће са Тимом за заштиту животне средине. 
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10. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 
 

 

Школа је отворена за сарадњу са локалним институцијама и невладиним сектором. 

Кроз активности руководства школе, школских тимова, стручних већа, Ученичког 

парламента, школа сарађује са следећим институцијама: 

Општина Мионица 

Дом здравља, Мионица 

Црвени крст, Мионица 

Канцеларија за младе 

Културни центар, Мионица 

Библиотека „Милован Глишић“, Мионица 

Центар за социјални рад 

Центар за запошљавање 

УГ Креатива 

Туристичка организација, Мионица 

Центар за образовање и развој „Мионица“ 
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ПЛАН САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 
 
 

 
НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Средња школа Мионица 

Формирање тима за сарадњу  

Д. Ђурић, директор школе 
 
 
 
 
 
 

Тим за сарадњу са локалним 
институцијама 

Проучавање актуелног стања и утврђивање 
потенцијалних партнера 
Израда прелиминарног акционог плана 
Израда дописа Црвеном крсту, КОЦ - у, Канцеларији за 
младе и осталим институцијама у окружењу ради 
прикупљања података о њиховим активностима током 
године 
Израда новог акционог плана на основу добијених 
података о планираној динамици организација са којима 
остварујемо сарадњу 
Подела задужења члановима тима 
Спровођење усвојених предлога 
Извештаји тима 
Евалуација предузетих мера ради успостављања 
успешне сарадње са свим релевантним партнерима и 
ради међусобног умрежавања 
Завршни извештај тима 

 
 
 
 
О.Ш. „Милан Ракић“ 

 
Сарадња професора и наставника у вези реализације 
спортских активности 

 
 
Ђорђе Софронић 

  
Обављање практичне наставе (профил кувар / конобар) Професори куварства и услуживања 

  
  

 Трибина на тему „ Трговина људима “ Тим за заштиту ученика од насиља, 
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 Обележавање месеца борбе против болести зависности злостављања и занемаривања 
Обележавање светског дана борбе против сиде 
Промоција хуманих вредности 

 

 
 
 
МУП Мионица 

Трибина на тему „ Трговина људима “ Тим за заштиту ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања 

Предавање на тему „ Безбедност у саобраћају“ Тим за заштиту ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања 

  
  
  

 
 
 
Дом здравља Мионица 

Стоматолошки преглед Разредне старешине 
Предавање на тему „ Заштита и очување 
репродуктивног здравља“ Тим за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 

  
  
  

 
 
 
КОЦ 

Новине „ Билтен “ – објављивање чланака везаних за 
активности школе Д. Ђурић, директор школе 

Коришћење КОЦ – овог простора за реализацију 
културних догађаја (трибине, рецитовање) 

Тим за сарадњу са локалним 
институцијама 

Посета наших ученика изложбама Слађана Јевремовић 
  
  

 
 
СРЦ Лепеница 

Излет на базене Ђорђе Софронић 
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 Бесплатан упис за ученике I године Слађана Јевремовић 
  
  
  

 

Други тимови средње школе 
Мионица 

Корелација са Тимом за заштиту ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања, Тимом за 
самовредновање, Тимом за школско развојно 
планирање 

 

Тим за сарадњу са локалним 
институцијама 

 
 
Угоститељски објекти 

Обављање практичне наставе Професори куварства и услуживања 
Обављање блок наставе Професори куварства и услуживања 
Обављање професионалне праксе Професори куварства и услуживања 

  
  

 
Дечији вртић „ Невен “ 

Обављање практичне наставе (профил кувар / конобар) Професори куварства и услуживања 
  
  

 
 
 
 
 
 
Канцеларија за младе 

Организовање спортских манифестација - Школе ће 
организовати ''Јавни час'' у коме ће сви ученици 
школа учествовати 

 

Ђорђе Софронић 

 
Награђивање најбољих 

средњошколаца 

са територије 

општине Мионица 

Локална 

самоуправа; 

Канцеларија за 

Младе, 

Фонд за младе 
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таленте 

средња школа 

Школска управа 

 
Информисање и 

Локална 

самоуправа, 

Школска управа, 

ђачки парламенти 

Канцеларија за 

Младе, 

удружења грађана, 

средња школa 

мотивисање ученика 

средње школе на 

територији општине 

Мионица да се активно 

укључе у рад ђачких 

парламената 

 
 
 
Помоћ просветним 

радницима средњих 

школа у професионалном 

усавршавању 

 
 
Локална 

самоуправа, 

Школска управа, 

ђачки парламенти 

Канцеларија за 
 Младе, 
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удружења грађана, 

средња школе 

 

УГ „Креатива“ 

Посета деце из вртића, ученика основне и средње школе 
Чаробном селу – Бања Врујци  

Основна школа, средња школа, вртић Учешће ученика и запослених средње школе у 
манифестацији „Креативна чаролија“ 

 
 
 
 
 
 
Родитељи 

Посете родитеља школи Разредне старешине, предметни 
наставници 

Телефонски позиви Разредне старешине, предметни 
наставници 

Индивидуални разговори Разредне старешине, предметни 
наставници 

Родитељски састанци Разредне старешине, предметни 
наставници 

Учешће у савету родитеља  

Учешће у тимовима школе Разредне старешине, предметни 
наставници 

Учешће родитеља на школском дежурству Тим за заштиту ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања 
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11. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

 

 

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ, САДРЖАЈИ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Планирање и програмирање маркетиншких 

активности 

Тим за промоцију школе 

Подела задужења за сајт школе, уређење 

школског и дворишног простора, школски 

лист, организацију изложби, трибина и др 

 

Тим за промоцију школе 

Ажурирање сајта школе 
 

Тим за промоцију школе 

Праћење културних и спортских 

манифестација у школи и обавештавање 

( Дан Св. Саве, Дан школе) 

 
Тим за промоцију школе 

 

Организација предавања, трибина и изложби 

у школи 

Стручна већа наставника, школски 

библиотекар, 

Тим за промоцију школе 

Осавремењавање маркетиншког наступа Тим за промоцију школе 

 

Праћење развоја и напредовања планираних 

активности 

Тим за промоцију школе 

Израда промотивних летака Тим за промоцију школе 
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Промоција школе у основним школама у 

окружењу 

Тим за промоцију школе Екстерни 

носилац 

„Школа отворених врата“ Директор и екстерни носилац 

Сајам образовања 
 

Директор, екстерни носилац 

Анализа рада, израда извештаја план за 

наредну школску годину 

 
Тим за промоцију школе 

 

12. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ  
 

 

Носиоци активности сарадње са родитељима су сви учесници у образовно - 

васпитном процесу. Посебно је значајно место и улога одељенског старешине. 

Сарадња школе и породице мора се заснивати на поштовању најопштијих принципа: 

рад мора бити планиран и програмиран. Са планом и програмом сарадње родитељи 

морају бити упознати на почетку школске године или код евентуалних промена у 

току године, али увек унапред. Школа је обавезна да родитеље информише о 

захтевима које постављаученицима у реализацији појединих активности, као и о 

свим позитивним и негативним појавама везаним за ученике као појединца или групу 

појединаца. Родитеља треба да информише одељенски старешина. 

Посебан проблем је сарадња са родитељима ученика који имају тешкоћа у постизању 

успеха у учењу и понашању чији су узроци више у детету (адолесцентне сметње, 

болест, делинквенција и сл.), више у породици (развод родитеља, нови брак код 

родитеља, досељење породице и сл.), више у школи (ауторитаран однос, рад без 

поштовања индивидуалних особености ученика и родитеља, низак ниво стручне и 

педагошко - психолошке оспособљености носилаца активности) или више чинилаца. 

Од групних облика рада најдужу традицију и најчешћу примену имају редовни 

родитељски састанци, које, по правилу, припремају и реализују одељенске 

старешине када су организовани на нивоу одељења.
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13. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА  

 

 

 
 

Приликом организовања   екскурзија поштоваће се Правилник   о

 извођењу екскурзије као и план извођења екскурзија. 

Екскурзија је факултативна ваннаставна активност која се остварује ван школе. 

Циљ екскурзије 

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 

Задаци екскурзије су: проучавање објекта и феномена у природи; уочавање 

узрочно- последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; 

развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; упознавање 

начина живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа према: 

националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, 

позитивним социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова 

живота; подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 

 

 
Садржаји екскурзије 

Садржаји екскурзије остварују се на основу наставног плана и програма образовно- 
васпитног рада и саставни су део годишњег програма рада школе. 

 

 
Програм екскурзије 

Одељењска и стручна већа школе предлажу програм екскурзије, који достављају 
наставничком већу, ради разматрања и доношења. 

Екскурзија може да се изведе ако је савет родитеља дао сагласност на програм и 

цену екскурзије и избор агенције. 
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Програм екскурзије садржи: образовно-васпитне циљеве и задатке; садржаје 

којима се постављени циљеви остварују; планирани обухват ученика; носиоце 

предвиђених садржаја и активности; трајање, путне правце, техничку организацију и 

начин финансирања. 

 

 
Извођење екскурзије 

Носиоци припреме, организације и извођења програма екскурзије су директор 

школе, стручни вођа, одељењски старешина или други наставник, који је најмање једну 

годину изводио наставу у одређеном одељењу и кога одреди директор установе. 

Стручног вођу путовања одређује директор школе. 

Одељењски старешина обезбеђује организационо - техничке услове за извођење 

путовања и координира остваривање садржаја и активности предвиђених програмом 

екскурзије, стара се о безбедности и понашању ученика. 

Вођа пута припрема и спроводи програм који се односи на остваривање 
постављених образовно -васпитних циљева и задатака и одговарајућих садржаја. 

Вођа пута бира се из реда наставника који остварују наставни план и програм. 

Изузетно, ако се екскурзија организује за највише две групе ученика, вођа пута може 

бити и одељењски старешина или други наставник. 

 

 
Услови за извођење екскурзије 

Екскурзија се организује и изводи, уз претходну писмену сагласност родитеља, 
уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака. 

Извођење екскурзије за ученике истог разреда организује се са истим садржајем, 

по правилу истовремено. 

Ако нису испуњени наведени услови, директор школе обуставља извођење 
екскурзије. 

 

 
Припрема и извођење екскурзије 

Путни правци, објекти, манифестације, крајеви и предели одређују се у складу 
са циљем и задацима путовања. 

Екскурзија може да се организује у земљи и 

иностранству. Екскурзија може да траје: 

за ученике првог разреда - до три дана; 
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за ученике другог разреда - до пет дана; 

за ученике трећег и четвртог разреда - до пет наставних дана. 

Ако је екскурзија организована у време наставних дана, настава се надокнађује за 
све ученике, у складу са школским календаром и годишњим програмом рада. 

 

 
Извештај о извођењу екскурзије 

После изведеног путовања, вођа пута и представник туристичке агенције 

сачињавају забелешку о извођењу путовања после чега вођа у року од три дана сачињава 

извештај, који подноси директору, са оценом о извођењу и квалитету пружених услуга. 

Након изведеног путовања ученици попуњавају анкетни лист. 

Извештај се доставља савету родитеља и наставничком већу ради разматрања, а 

школском одбору ради разматрања и усвајања. 

Одељењски старешина упознаје родитеље са извештајем на родитељском 

састанку. 

Извештај о путовању је саставни део годишњег извештаја о раду школе. 

Уколико се приликом разматрања извештаја о остваривању путовања оцени да 

предвиђени програм није остварен или да туристичка агенција није испоштовала 

уговорне обавезе, школа је дужна да у року од осам дана, од завршетка путовања, поднесе 

приговор агенцији и да о томе обавести Министарство просвете и министарство 

надлежно за послове туризма. 

 

14. ПРОГРАМ РАДА СА ПРИПРАВНИЦИМА 

 

 

Наставничко и стручно веће школе разматрају који наставници би требало да 

полажу испит за лиценцу у току школске године и предлаже им менторе, а директор 

доноси решење о томе. Констултовањем са ПП службом и ментором приправници - 

кандидати су обавезни да савладају прописани програма стручног усавршавања. Након 

организованог праћења рада приправника - кандидата од стране ментора, и уз сагласност 

кандидата за излазак пред школску комисију утврђује се његова спремност за излазак на 

испит за стицање лиценце. 

Прва три месеца приправничког стажа, наставник ради под непосредним 

надзором наставника који има лиценцу и које му одређује ментор. Наставник – 

приправник за прва три месеца не оцењује ученике. 
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План и програм рада ментора 
 

Ментор има обавезу да ради на следећим задацима: 
 

Учествују у сачињавању програма за приправнике-кандидате за полагање испита за 

лиценцу 

Посебно прати реализацију програма и указује на начин реализације плана и 

припремања за наставу 

Даје сугестије за организацију часа и коришћење наставних средстава и метода. 
 

Ментор ће водити евиденцију о праћењу рада кандидата (посебно о посећеним 

часовима). 

У сарадњи са ПП службом ментор треба да сачини пример за писану припрему, како би 

се кандидат оспособио за писање припреме приликом полагања испита за лиценцу. 

Ментор ће омогућити приправнику –кандидату да хоспитује одређени број часова код 

ментора ( најмање 12 часова), а у истом броју посетиће часове приправника-

кандидата за полагање испита за лиценцу. 

Приправник-кандидат ће водити евиденцију о посети часовима ментора . 
 

Ментор пише писмено мишљење о оспособљености приправника-кандидата за полагање 

испита пред школском комисијом. 

Поред наведених задатака, ментор ће упознати приправнике - кандидате са уџбеницима, 

стручном литератутом и литературом из методике струке. 

 

 
На овим пословима и задацима ментора раде и стручна тела у смислу оспособљавања 

приправника - кандидата за реализацију свих задатака у наставном процесу, а посебно 

су укључени у тај рад директор и педагог. 

Методско - дидактичко оспособљавање приправника за рад ментор ће организовати 

у сарадњи са педагогом. 

Педагог школе ће у више наврата обилазити часове приправника - кандидата, даваће 

одређене сугестије и биће члан школске комисије за утврђивање спремности кандидата 

за полагање испита. 
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15. ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА И 

ОДЕЉЕНСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 
 

Одељенски старешина 

 

 

Наставничко веће одређује, између чланова одељењског већа а на предлог директора 

школе одељењског старешину као руководиоца одељења. Као индивидуални стручни 

орган, одељењски старешина је у школи задужен за спровођење плана и програма 

образовно-васпитног рада и остваривање циља и задатака васпитања у одељењу. 

Његове функције су: педагошка, организациона и административна. Оне су међусобно 

повезане и остварују се интегрално. Међутим, педагошка функција доминира. 

Суштина педагошке функције одељењског старешине је у стварању услова за 

подстицање развоја личности сваког ученика, његових способности, одговорности, 

правилног односа према раду, стваралаштву, слободи и моралној аутономији. 

Организациона и административна функција одељењског старешине остварује се 

планирањем и програмирањем, руковођењем и радом са одељењским већем, 

организацијом, координацијом, праћењем реализације укупног образовно-васпитног 

рада; 

У раду са ученицима одељењски старешина: 
 

упознаје, прати и проучава здравствене, материјалне, социјалне, породичне прилике 

и услове живота и рада ученика 

упознаје индивидуалне способности, склоности и особине личности и тенденције 

у развоју ученика , 

примењује индивидуализоване васпитне поступке и педагошке мере 

(стимулативне, васпитно-дисциплинске и друге 

упознаје ученике са задацима и садржајима наставе, правилима образовно-васпитног 

рада критеријумима оцењивања; подстиче ученике на укључивање у процес припремања 

и реализације наставе и побољшању услова извођења наставе; 

ради на формирању одељења као заједнице ученика 
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подстиче формирање одељењског колектива као групе у којој је успостављена 

равнотежа између личног циља појединца и циља колектива и интерперсоналних односа 

између свих учесника у образовно-васпитном процесу; 

брине о стандарду ученика (стипендије, кредити, уџбеници итд); 
 

прати, проучава и обрађује поједине појаве и проблеме у образовно-васпитном раду 

(одељења и појединаца); прати развој

 образовно- васпитне ситуације у одељењу   и   њен   утицај   на   резултате образовно-

васпитног рада. 

У оквиру сарадње са родитељима одељењски старешина: 
 

припрема, организује и реализује родитељске састанке као облик групне сарадње са 

родитељима (најмање четири пута годишње); 

информише родитеље о захтевима које поставља школа пред ученика, о резултатима 

које ученици постижу у укупном образовно-васпитном раду (најмање четири пута 

годишње), заједнички ради са родитељима на побољшању резултата учења, рада и 

развоја ученика; 

индивидуално ради са родитељима (једном недељно); 
 

Одељењски старешина води документацију и обавља административне послове свог 

одељења: 

За укупан рад одељењског старешине свака школа планира потребно време. 

 

Одељењска заједница 

 

Одељењску заједницу ученика чине сви ученици једног одељења. Она је 

основни радни  колектив ученика. 

Ученичке одељењске заједнице се конституишу на почетку сваке школске 

године избором одбора (руководства), договором о програму рада и избором 

представника у одбор заједнице ученика школе и друге органе. 

У одељењској заједници ученици остварују своја права и дужности 

непосредним учешћем у разним активностима на савладавању програма васпитно- 

образовног рада и активностима у слободном времену, расправљањем, договарањем 

и одлучивањем о питањима значајним за појединце и заједнице. 

Функције одељењске заједнице су: 
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доношење програма и правила рада одељењске заједнице; 
 

учествовање у планирању, припремању и реализацији теоретске и практичне 

наставе, слободних активности 

организовање радних активности и акција којима одељењска заједница учествује у 

остваривању текућих задатака - програма друштвено-корисног рада, професионалне 

оријентације, 

критичко и самокритичко разматрање рада и понашање сваког појединца, решавање 

неспоразума и изграђивање сарадничких односа међу ученицима и са наставницима; 

организовање разноврсног друштвено-забавног, културног и рекреативног живота 

одељења. 
 

 

16. ПРОГРАМ ДРУШТВЕНО – КОРИСНОГ РАДА  

 

 

Циљ: друштвено - корисног рада је да васпитава ученике да добровољним радом 

самостално и у оквиру друштвено-организованих активности у слободном времену, 

доприносе 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; 

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. 

Садржаји и облици рада: 
 

Одржавање школског простора: уређење учионице; уређење заједничких 

просторија (хол, степениште, сале, библиотека, терени за физичко васпитање и спорт); 

неговање зеленила у згради и ван ње (расађивање, неговање цвећа, дрвећа, украсних 

биљака); уређивање и одржавање простора за одмор у згради и ван ње. 
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Услужне делатности: рад у припремању и издавању школског листа; рад у школској 

библиотеци; помоћ у школској кухињи или продавници, дежурство у школи приликом 

појединих акција, приредби, такмичења, смотри; продаја и разношење сопствених 

производа. 

Хуманитарне и друге активности: добровољно давање крви; отклањање последица од 

елементарних непогода; сакупљање књига за школску библиотеку; акције сакупљања 

добровољног новчаног и другог прилога за оболеле или пострадале; 

Активности по избору школе: све активности које нису обухваћене претходним 

целинама а покажу се као друштвено и педагошки оправдане (активности везане за 

професионално оспособљавање и сл.). 

 

 

 

17. ПРОГРАМ РАДА КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМЕНУ 

ВАСПИТНО – ДИСЦИПЛИНСКИХ МЕРА 
 

 
 

Комисија за примену васпитно - дисциплинских мера заснива свој рад на 

одредбама Закона о основама система образовања и васпитања, Стауту школе, 

Правилима понашања у Средњој школи ''Мионица'' и Правилнику о дисциплинској и 

материјалној одговорности ученика Средње школе ''Мионица''. 

Активности Комисије су следеће: 
 

разматра и анализира понашање и дисциплину ученика, 
 

предлаже мере за унапређење понашања и дисциплине ученика, 
 

разматра и анализира ефикасност примењених мера, 
 

разматра и анализира евидентиране ситуације вршњачког насиља (разматра случајеве 

насиља првог нивоа уколико их одређени ученици врше континуирано у дужем 

временском периоду, разматра ситуације насиља другог нивоа и реагује када оне 

захтевају примену васпитно-дисциплинских мера, док у случајевима јављања ситуација 

трећег нивоа спроводи васпитно-дисциплински поступак), 

спроводи васпитно - дисциплински поступак у ситуацијама извршења теже повреде 

обавеза ученика, 
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два пута годишње извештава директора школе о свом раду. 
 

Комисија одржава састанке по завршетку сваког класификационог периода и тада 

анализира понашање и дисциплину ученика, као и евидентиране случајеве вршњачког 

насиља. Васпитно - дисциплински поступци биће спровођени по потреби. У свом раду 

Комисија тесно сарађује са Тимом за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања. 

 

 

 

18. ДОКУМЕНТ О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ „МИОНИЦА“ 

 
 

У оквиру пуног радног времена наставник и стручни сарадник има 64 сата годишње 

различитих облика стручног усавршавања, од чега 20 сати право на плаћено одсуство из 

установе ради похађања одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног 

усавршавања у оквиру својих развојних активности. 

Табеларни преглед стручног усавршавања у установи саставни је део годишњег 

плана рада, а приказује се на основу овог документа (за сваког наставника приказује се 

колико планира активности по дефинисаним областима, на основу којих ће остварити 

44 сата стручног усавршавања за које је надлежна установа). Синтагма „усавршавање у 

установи“ не значи да је установа једино место на којем се може реализовати поједини 

облик стручног усавршавања, већ се односи на 44 сата за које је одговорна установа, 

односно директор установе. У извештају о раду установе неопходно је табеларно 

приказати за сваког запосленог колико је планираних активности реализовао и колико 

је то сати на годишњем нивоу. 

Стално стручно усавршавање остварује се активностима које предузима установа 

у оквиру својих развојних активности, и то: 
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1. Извођење угледних часова, односно активности са дискусијом и анализом 

Активности Врсте ангажмана у оквиру 

сваког типа активности 
Опис активности Број 

сати 

Извођење Аутор- извођач часа/радионице - Писана припрема 8,6,4 

јавног,угледног и  за час/радионицу  

огледног часа и  - Организација  

вођење радионица  простора и  

  времена  

  - Припрема  

  наставног  

  материјала  

  - Иновативна  

  средства  

  - Реализација часа  

  - Фотографије  

  - Сређивање  

  података са  

  евалуационих  

  листова  

  - Самоевалуација  

  - Писање  

  извештаја  

 
Асистент-помоћник Помоћ и подршка у 5,4,2 

  припреми и  

  реализацији  

  часа/радионице  

 
Посматрач-учесник Присуствовање и 1 

  дискусија  
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Едукативне Аутор- извођач часа/радионице - Писана припрема 8,6,4 

радионице,  за час/радионицу  

предавање за  - Организација  

ученике у сарадњи са  простора и  

другим  времена  

институцијама  - Припрема  

  наставног  

  материјала  

  - Иновативна  

  средства  

  - Реализација часа  

  - Фотографије  

  - Сређивање  

  података са  

  евалуационих  

  листова  

  - Самоевалуација  

  - Писање извештаја  

 
Асистент-помоћник Помоћ и подршка у 5,4,2 

  припреми и  

  реализацији  

  часа/радионице  

 
Посматрач-учесник Присуствовање и 1 

  дискусија  

2. Обука наставника у школи 
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Интерна обука у 

циљу побољшања 

квалитета наставног 

процеса 

 

 
Аутор и извођач интерног 

семинара 

Писана припрема 

за час/радионицу 

Организација 

простора и 

времена 

Припрема 

наставног 

материјала 

Иновативна 

средства 

Реализација обуке 

Фотографије 

Сређивање 

 

 
10 

  података са  

  евалуационих  

  листова  

  - Самоевалуација  

  
Писање извештаја 

 

 
Слушалац - учесник Присуствовање и 

дискусија 
8 

3. Излагање са стручних усавршавања са обавезном дискусијом и анализом1 

Презентација 

посећеног стручног 

усавршавања 

(семинари, трибине, 

Излагач- презентер посећеног 

стручног усавршавања на нивоу 

Наставничког већа са ПП 

презентацијом 

Писана 

припрема за 

излагање; 

Списак 

5 

 

 
 

Излагање на састанцима стручних органа и тела (чл. 66 ЗОСОВ), које се односи на савладан програм стручног 

усавршавања или други облик стручног усавршавања ван установе (састанци, радионице, акредитова програм/скуп, 

обуке...). Сати се рачунају само уколико је одржан састанак на неком од стручних органа или тела. 
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скупови, 

конференције...) 

 присутних 

Припрема 

материјала за 

присутне 

Реализација 

Фотографије 

Дискусија и 

анализа 

Евалуација 

Писање 

извештаја 

 

Слушалац-учесник Присуство 

Аргументована 

дискусија 

1,2 

Примена програма 

акредитованих 

активности у 

образовно васпитном 

раду кроз 

час/активност (нпр. 

Семинар 

„Интегративна 

настава“ 

имплементиран у 

настави енглеског 

језика) 

Извођач часа Писана припрема 
за час/радионицу 

Организација 

простора и 

времена 

Припрема 

наставног 

материјала 

Иновативна 

средства 

Реализација часа 

Фотографије 

Сређивање 

података са 

евалуационих 

стова 

Самоевалуација 

Писање 

извештаја 

8,6,4 
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Слушалац-учесник Присуство 

Аргументована 

дискусија 

1,2 

Предавања 

саветника/представн 

ика ШУ, МПНТР, 

ЗУОВ, ЗВКОВ... 

Слушалац-учесник Присуство 

Излагање на 

састанку 

стручног или 

наставничког 

већа 

1 - 3 

4. Приказ књиге, приручника, стручног чланка, часописа и дидактичког 

материјала других аутора, а из области образовања и васпитања 

Прикази 
књига,чланака... 

Излагач-презентер туђе 

књиге,чланка,приручника,часопис 

а...на нивоу Наставничког већа са 

ПП презентацијом или на 

састанцима стручних органа без 

ПП 

Писана 

припрема за 

излагање; 

Списак 

присутних 

Припрема 

материјала за 

присутне 

Реализација 

Фотографије 

Дискусија и 

анализа 

Евалуација 

Писање 

извештаја 

5,3 

Слушалац-учесник - Присуство 

- Аргументована 

дискусија 

1,2 
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5. Приказ блога, сајта, поста, аплета, друштвених мрежа и осталих 

мултимедијалних садржаја 

Приказ 

мултимедијалних 

садржаја 

Излагач-презентер туђег блога, 

сајта, поста, аплета...на нивоу 

Наставничког већа са ПП 

презентацијом или на састанцима 

стручних органа без ПП 

- Писана 

припрема за 

излагање; 

- Списак 

присутних 

- Припрема 

материјала за 

присутне 

- Реализација 

- Фотографије 

- Дискусија и 

анализа 

- Евалуација 

- Писање 

извештаја 

4,2 

Слушалац-учесник - Присуство 

- Аргументована 

дискусија 

1,2 

6. Такмичења, смотре, манифестације, конференције, трибине, стручни 

скупови ... квизови, књижевне вечери 

Републичка и 

међународна 

такмичења и смотре 

Учесник на републичком или 
међународном тамкичењу 

- Припрема 

ученика за 

републичка и 

међународна 

такмичења и 

смотре 

10,12 
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Организација 

републичког и 

међународног 

такмичења и смотри; 

манифестације, 

конференције, 

трибине 

Организатор такмичења, смотре, 

конференције 

- Припрема 

активности 

- Реализација 

активности 

- Агенда 

- Евалуација 

активности 

20 

Учесник у организацији - План расподеле 

задужења 

- Организовање 

такмичења 

- Реализација 

активности 

5 - 15 

Излагач, презентер, радионичар на 
смотри, конференцији... 

- Излагање, 

презентација 

- Извођење 

радионице 

5 

Учесник на трибини, стручном 

скупу, конференцији... 

- Присуствовање 

и дискусија 

1 

Организација 

трибина, квизова, 

књижевних вечери у 

школи 

Организатор активности у школи - Контактирање 

гостију 

- Припрема 

простора 

- Информисање 

ученика 

- Припрема 

дискусије 

- Фотографије 

- Уређење паноа 

5 - 8 
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  након 

активности 

- Писање 

извештаја 

 

Учесник у реализацији - Помоћ у 

горњим 

активностима 

3 - 6 

7. Остваривање истраживања у установи које доприноси унапређењу и 

афирмацији образовно васпитног процеса 

Интерно 

истраживање (узорак 

до 30 испитаника) 

 

 
Организатор/ реализатор 

- Документ/рад; 

- Презентација; 

- Евалуација; 

- Списак 

присутних; 

- Фотографије; 

- Извештај о 

активности 

8 

Помоћ у реализацији Помоћ и 

подршка у 

припреми и 

реализацији 
истраживања 

4 

Презентација истраживања Припрема ПП 
презентације и 
излагање 

4 
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Слушалац-учесник - Присуство 

- Аргументована 

дискусија 

1,2 

Интерно 

истраживање (узорак 

до 100 испитаника) 

 

 
Организатор/ реализатор 

- Документ/рад; 

- Презентација; 

- Евалуација; 

- Списак 

присутних; 

- Фотографије; 

- Извештај о 

активности 

10 

Помоћ у реализацији Помоћ и 

подршка у 

припреми и 

реализацији 
истраживања 

5 

Презентација истраживања Припрема ПП 

презентације и 

излагање 

4 

 
Слушалац-учесник - Присуство 

- Аргументована 

дискусија 

1,2 

Интерно 

истраживање 

(репрезентативни 

узорак) 

 

 
Организатор/ реализатор 

- Документ/рад; 

- Презентација; 

- Евалуација; 

- Списак 

присутних; 

12 
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- Фотографије; 

- Извештај о 

активности 

 

Помоћ у реализацији Помоћ и 

подршка у 

припреми и 

реализацији 

истраживања 

6 

Презентација истраживања Припрема ПП 
презентације и 
излагање 

4 

Слушалац-учесник - Присуство 

- Аргументована 

дискусија 

1,2 

8. Публиковање истраживања, сопствених стручних радова, ауторства и 

коауторства књига, приручника, наставних средстава... 

 

 
Објавивање/ 

публиковање 

ауторског истражи 

вачког пројекта, 

стручног рада 

 

 
Аутор 

Документ/рад; 

Презентација/припр 

ема 

за активност; 

Евалуација; 

Списак присутних; 

Фотографије; 

Извештај о 

активности... 

8-12 
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Коаутор Документ/рад; 

Презентација/припр 

ема 

за активност; 

Евалуација; 

4-6 

Презентација публикације Припрема ПП 

презентације и 

излагање 

4 

Слушалац-учесник - Присуство 

- Аргументована 

дискусија 

1,2 

Објавивање/ 

публиковање 

књиге, приручника, 

уџбеника, наставног 

средства 

 

 
Аутор 

Документ/рад; 

Презентација/припр 

ема 

за активност; 

Евалуација; 

Списак присутних; 

Фотографије; 

Извештај о 
активности... 

20 

Коаутор Документ/рад; 

Презентација/припр 

ема 

за активност; 

Евалуација; 

10 
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Презентација књиге, уџбеника Припрема ПП 

презентације и 
излагање 

4 

Слушалац-учесник - Присуство 

- Аргументована 

дискусија 

1,2 

Акредитација 

програма стручног 

усавршавања у 

години акредитације 

Аутор - Каталог 

програма 

стручног 

усавршавања 

20 

Водитељ/реализатор по 
реализованом семинару 

- Списак 

учесника по 

семинару 

2 

Акредитација 

стручног скупа, 

саветовања, трибине, 

летње/зимске школе, 

конференције, 

смотре 

Организатор/и - Агенда, 

- Списак 

учесника 

- Фотографије 

- Евалуација 

активности 

10 

Помоћ у организацији - Помоћ и 

подршка у 

припреми и 

реализацији 

активности 

5 

Излагач на скупу, саветовању... - Излагање.. 8 

9. Израда пројеката образовно-васпитног карактера и учешће у раду стручних 

органа 
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Пројекат са пратећом 

конкурсном 

документацијом 

Координатор пројекта - Израда предлога 

пројекта 

- Информисање 

стручних органа 

- Реализација 

пројекта 

- Евалуација 

пројекта 

10 -25 

Асистент пројекта - Помоћ у 

реализацији и 

евалуацији 

5 – 10 

Програми и пројекти 

локалне самоуправе 

(стратегије, радна 

тела, еколошки 

пројекти, превенција 

наркоманије, 

безбедност у 

саобраћају...) 

Учесник у програму - Учешће у 

писању и 

реализацији 

пројекта 

- Писање 

извештаја 

- Информисање 

стручних органа 

- Дискусија и 

анализа 

10 

Рад у конкурсним 

комисијама 

(Креативна школа, 

Сазнали на семинару 

применили у пракси, 

Акредитација 

програма стручног 

усавршавања ... ) 

Учесник у раду комисије - Извештаји 

- Фотографије 

60 
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Рад у стручним 

активима, 

подружницама, 

удружењима на 

нивоу општине који 

доприносе 

унапређењу 

образовно-васпитног 

процеса 

Председник удружења, 

подружнице... 

- Планира 

активности 

- Организује и 

води састанке 

- Води 

документацију 

- Представља 

удружење у 

јавности 

- Информише 

чланове о 

активностима и 

плановима 

5 по 

састанк 

у 

Сарадник председника - Води 

документацију 

- Представља 

удружење у 

јавности 

- Води записнике 

- Фотографије 

3 

Члан/учесник - Присуство на 

састанку 

- Учешће у 

реализацији 

активности 

1,2 

10. Стручне посете и студијска путовања дефинисана Развојним планом установе 
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Стручна посета, 

студијско путовање 

Координатор активности - Планирање 

активности 

- Организација 

- Реализација 

- Писање 

извештаја 

- Презентовање у 

установи 

- Фотографије 

Један 

дан – 

један 

бод + 8 

Учесник у стручној 

посети/студијском путовању 

- Присуство 

- Дискусија 

Један 

дан – 

један 

бод 

11. Маркетинг школе (школски часопис, сајт школе, школски фејсбук, лични 

наставнички сајтови, електронски дневник...) 

Школски часопис Главни уредник - Планирање 

активности 

- Организација 

- Одабир чланака 

- Дизајн 

- Публикација 

једном месечно 

- Писање 

извештаја 

20 

Лектор - Лектура и 

коректура 

8 

Сарадник/ци - Аутор прилога 

- Координатор 

ученичких 

4 
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  радова 

- Дистрибуција 

часописа 

 

Сајт школе (ако није 

планирано 40 – 

часовном радном 

недељом) 

Администратор сајта - Ажурирање 

сајта 

- Објављивање 

нових 

информација 

- Праћење ФБ 

профила и 

преношење 

информација на 

сајт 

10 

Лектор сајта - Лектура и 

коректура 

8 

Школски фејсбук 

(ако није планирано 

40 – часовном 

радном недељом) 

Администратор ФБ профила - Ажурирање 

профила 

- Објављивање 

информација и 

слика 

- Ширење мреже 

пријатеља 

- Промоција 

школе 

- Комуникација 

на мрежи 

- Писање 

извештаја 

15 
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Администратор ФБ стране - Ажурирање 

стране 

- Објављивање 

информација и 

слика 

- Комуникација 

на мрежи 

- Писање 

извештаја 

10 

Сарадник ФБ профила/стране - Објаве 

појединих 

информација и 

слика 

1 бод 

по 

објави 

Лични наставнички 

сајт везан за 

наставни предмет 

Аутор и администратор сајта - Ажурирање 

сајта 

- Комуникација 

са ученицима 

- Електронско 

учење 

- Писање 

извештаја 

10 

Електронски дневник Администратор електронског 

дневника 

- Уношење 

података 

- Координација 

20 

12. Учешће на конкурсима образовно-васпитног карактера 

Учешће на конкурсу 

„Креативна школа“, 

„Дигитални час“, 

„Сазнали на 

Учесник конкурса без награде - Израда рада 5 

Учесник конкурса чији је рад ушао 
у Базу знања Креативне школе 

- Израда рада 

- Презентација 

10 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

 

59  

 

семинару, 

применили у 

пракси“... 

 рада  

Учесник конкурса чији је рад 

награђен 

- Израда рада 

- Презентација 

рада 

15 

13. Рад са волонтерима, студентима на пракси 

Рад са студентима 

(ако није планирано 

40 – часовном 

радном недељом) 

Едукатор студента - Извођење 

наставе 

- Анализирање 

наставе 

- Консултације 

- Дневник рада са 

студентима 

- Писање 

извештаја 

3 – 6 

Рад са волонтерима 

(ако није планирано 

40 – часовном 

радном недељом) 

Едукатор волонтера - Пружање 

подршке 

- Консултације 

- Вођење 

документације 

2 

14. Стручно усавршавање кроз стицање диплома у вишим нивоима студија 

Завршене друге 

специјалистичке 

струковне студије; 

специјалистичке 

академске студије 

Носилац дипломе - Информисање 

колектива и 

Тима за СУ 

- Оверена копија 

дипломе 

7 

Завршене мастер Носилац дипломе - Информисање 8 
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академске студије  колектива и 

Тима за СУ 

- Оверена копија 

дипломе 

 

Завршен други 
факултет 

Носилац дипломе - Информисање 

колектива и 

Тима за СУ 

- Оверена копија 

дипломе 

12 

Докторат Носилац дипломе - Информисање 

колектива и 

Тима за СУ 

- Оверена копија 

дипломе 

15 

 

ВАЖНО: 
 

Наставници, стручни сарадници, васпитачи који су ангажовани у активима и тимовима 

(члан 66. ЗОСОВ-а), а њихова ангажовања су обухваћена 40-часовном струкуром 

радног времена, не могу добити посебно сате стручног усавршавања у оквиру 

установе за наведене активности. 
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19. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
 
 

У складу са Законом о безбедности и здрављу на раду у школи је одређено правно лице са лиценцом, које спроводи послове 
безбедности и здрављас на раду. Израђени су: Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини, Правилник о безбедности и 
здрављу на раду и Упутство за безбедан и здрав рад. Организована је обука и тестирање свих запослених о заштити на раду. На нивоу 
школе донет је Правилник о заштити од пожара у складу са Законом о заштити од пожара и у школи се сваке године организује обука 
и тестирање свих запослених о заштити од пожара. 

Програм безбедности и здравља на раду обухвата зaјeдничке активности школе, родитеља и локалне самоуправе, чији су циљеви: 
развијање свести о здравим стиловима живота и важности превенције и заштите здравља и упознавање запослених, ученика и њихових 
родитеља са конкретним мерама за безбедан и здрав рад и учење. 
 

АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Спровођење и унапређивање 
безбедности и здравља на 
раду 

Припрема и спровођење 
оспособљавања запослених за 
безбедан и здрав рад 

Запослени у школи 

Лице задужено за 
здравље и безбедност 
на раду 

Спољни сарадници 

Током године Оспособљеност запослених за 
учестовање и спровођење мера 
утврђених у Акту о процени ризика 
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Обука свих запослених за 
безбедан и здрав рад (прва 
помоћ, противпожарна 
заштита, поступање услед 
земљотреса) 

Припрема упутстава за 
безбедан рад и конкретизација 
њихове примене 

Предлагање мера за 
побољшање услова рада 

Дом здравља 

Служба за 
противпожарни 
заштиту 

Током године Оспособљеност запослених за 
пружање прве помоћи при 
повређивању ученика и запослених 
и правилног поступања услед 
пожара или земљотреса 
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Присуствовање предавањима и 
презентацијама 

Вежбање 

Лице задужено за 
здравље и безбедност 
на раду 

  

Обука помоћног особља о 
правилном и безбедном 
коришћењу средстава за 
хигијену 

Присуствовање предавањима и 
презентацијама о намени и 
коришћењу средстава за 
хигијену 

Завод за јавно здравље 

Лице задужено за 
здравље и безбедност 
на раду 

Током године Оспособљеност помоћног особља 
за правилно и безбедно коришћење 
средстава за хигијену 

Управљање отпадом и смећем Организовање предавања и 
презентација у области заштите 
животне средине 

Еколошке акције 

Завод за јавно здравље 

Локална самоуправа 

Током године Упознатост запослених за правилно 
и безбедно по здравље одлагање 
отпада и смећа 

Активност у еколошким акцијама у 
сарадњи са локалном самоуправом 

Укључивање родитеља ради 
елиминисања могућег 
злостављања од стране 
ученика према вршњацима и 
професорима 

Одржавање радионица за 
родитеље и ученике у области 
разрешавања конфликата и 
избегавања ризичних ситуација 

Родитељски састанци 

Састанци Савета родитеља 

Тим за заштиту ученика 
од насиља злостављања 
и занемаривања 

Одељењске старешине 

Педагог 

Током године Оспособљеност родитеља и 
ученика за правилно и 
конструктивно решавање проблема 
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20. ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА 
 
 

Школа формира Тим за каријерно вођење и саветовање у складу са чланом 15. Закона о средњем образовању и васпитању ( Сл. 
Гласник 55/ 2013 ). саветовање је уз професионалну оријентацију један од начина повезивања школе са светом рада. 

Циљ каријерног вођења и саветовања је да подстиче професдионални развој ученика и пружи помоћ појединцу да 
формира реалну слику о својим способностима и интересовањима и даљем професионалном и личном развоју и 
усавршавању. 

Задаци каријерног вођења и саветовања су: 
 
1. Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности ученика 
2. Информисање ученика о свету рада и занимања 
3. Информисање ученика о предностима и могућностима даљег наставка школовања 
4. Формирање правилних ставова о раду 
5. Оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја и након завршене средње школе и доношење 

реалних, зрелих одлука у вези са избором занимања или даљег усавршавања 
6. Праћење професионалног развоја ученика након завршене средње школе 
 
Тим за каријерно вођење и саветовање у сарадњи са наставницима реализује праћење индивидуалних склоности ученика. Саветодавни 
рад обавља се током школовања и школа, по потреби сарашује са институцијама које се баве каријерним вођењем и саветовање. 
Школа помаже ученицима и родитељима у истраживањеу 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. 
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АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИИ САРАД 

НИЦИ 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕВАЛУАЦИЈА 

КАРИЈЕРНО 
ИНФОРМИСАЊЕ 

Организовање презентација Одељењске старешине 

Педагог 

Сарадници из НСЗ/ сектор 
за професионалну 
оријентациј/ сектор за 
развој каријере 

Ученички парламент 

Током године Евиденција о 
организованим посетама 

Евиденција УП и 
презентација података 
добијених online 

истраживањем 

Посета високошколским установама 

Посета Сајмовима образовања 

Online информисање/ вршњачка 
сарадња 

КАРИЈЕРНО 
САВЕТОВАЊЕ 

Сарадња са родитељима/ родитељи 
активни учесници 

Одељењске старешине 

Педагог 

Сарадници из НСЗ/ сектор 
за професионалну 
оријентацију 

Ученички парламент 

Током године Евиденција о раду ОС 

Дневник рада педагога 

Записници са 
састанакаУП 

Саветовање родитеља о усклађивању 
могућности и интереовања ученика за 
њихов професионални и лични развој 

Тестирање ученика/ способности и 
интересовања 
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Анализа потреба ученика 

   

Радионице за ученике у оквиру 
професионалне оријентације/ 
каријерног саветовања 

Индивидуално саветовање ученика 

Вршњачко информисање и саветовање 

Формирање facebook групе за размену 
информација 

ПОВЕЗИВАЊЕ СА 
ПОСЛОВНОМ 
ЗАЈЕДНИЦОМ 

Сарадња са предузећима Одељењске старешине 

Предметни наставници 

Педагог 

Представници предузећа и 
угоститељских објеката 

Током године Према 
распореду праксе 

Евиденција о раду ОС 

Дневници праксе 
ученика 

Денвник рада педагога 
Сарадња са угоститељским објектима 

Сусрети ученика са представницима 
различитих занимања 

Организовање посета стручним 
особама на послу и праћење њиховог 
рада / Сенка на послу 
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ОБРАЗОВАЊЕ О 
КАРИЈЕРИ 

Упознавање ученика са програмима 
високошколских установа 

Одељењске старешине 

Предметни наставници 

Педагог 

Током године са циљном 
групом ученика заврших 
разреда средње стручне 
школе 

Након завршетка средњег 
образовања 

Сопствени план 
професионалног  и 
личног развоја ученика 

Self concept/ разумевање 
себе 

CV/мотивационо и 
пропратно писмо 

Припрема за интервју 

Листови са конкурсима 
слободних радних места 

Упознавање ученика са могућностима 
запошљавања у нашој средини и 
ширем окружењу 

Припрема ученика за активно тражење 
посла 

Подстицање предузетништва код 
младих (самозапошљавање) 

Праћење даљег образовања ученика и 
остварености у пољу каријере/ 
прикупљање података о статусу 
бивших ученика школе 
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21. ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА ДОДАТНУ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНУ ПОДРШКУ РАЗВОЈУ 

УЧЕНИКА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ „MИОНИЦА“ ЗА 2021/22. 
 

Школска управа: „Ваљево“ 

Назив школе: Средња школа „Мионица“ 

Место и општина: _Мионица 

Број и врста објеката у који се уводи пилот пројекат: 

Матична школа:    ДА      НЕ 

Издвојена одељења  ДА НЕ 

Име и презиме директора школе: Дејан Ђурић 

Контакт директора (телефон и мејл): 060/0644 354; djuric.dejan83@gmail.com 

Укупан број процената одобрених за обогаћен једносменски рад – 60% 

Наставници који реализују активности: 

Ивана Пауновић Чолић – мастер професор руског језика и књижевности, библиотекар – 30% 

Ивана Стефановић – професор енглеског језика и књижевности – 10% 

Жељко Јевтић – наставник рачунарства и информатике – 20 % 

 

 

ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ 

Област деловања1 Подршка ученицима 

Настава и учење 

 

Назив активности2 Ивана Пауновић Чолић 

 Са руским у свет 

Руска чајанка 
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Руска кухиња 

Везе Русије и Србије кроз историју 

Најзанимљивије чињенице о Русији (и у Русији) 

Русија – трећина светског копна 

Ивана Стефановић 

1. Учење страног језика кроз забаву 

2. Обогаћивање садржаја веб странице Teen in намењене ученицима Средње школе „Мионица“, 

њиховим вршњацима и свима онима који желе да прочитају нешто лепо и ново о језикум култури 

и актуелностима из тинејџерског живота. 

3. Подробније упознавање са англосаксонском популарном културом и уметношћу кроз краће 

документарне флмове, музику, прзентације, виртуелне туре.  

4. Рад на пројектима у организованим гупама групама: 

- осмишњљавање тура  

- креирање плаката, флајера и промотивних материјала 

- снимање видеа 

  .   Радионице кроз које се упозају култура и обичаји земаља се енглеског говорног подручја.  

 

Жељко Јевтић 

1. Рад у групама : 

израда гифова и мимова 

снимање и обрада фотографија 

снимање и обрада видеа 

2. Упознавање ученика са модерном интернет културом кроз Фејсбук, Јутјуб и Твич  

3. Радионице кроз које се ученици упознају са електронским средствима учења  

4. Израда и одржавање Фејсбук групе „Ђаци Средње школе Мионица“ 

5. Израда и одржавање Јутјуб канала  

6. Израда и одржавање Твич канала 
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Циљеви и очекивани исходи 

активности3 

Циљеви: 

Континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на 

провереним научним сазнањимаи образовној пракси 

Обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика 

 Континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на 

провереним научним сазнањимаи образовној пракси 

Развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и 

безбедности 

Развијање предузетничких компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву 

које се мења 

Развијање и унапређење тимског рада и сарадничких односа међу ученицима 

Очекивани исходи активности: 

Ученик ће бити у стању да: 

Ради ефикасно са другима као чланови тима, групе, заједнице 

Зна како да учи 

Одговорно и ефикасно управља собом и својим активностима 

Прикупља, анализира, организује и критички процењује информације 

Има свест о сопственој култури и разноликости култура, уважава значај креативног изражавања 

идеја 
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Користи српски језик, и страни језику зависности од културног наслеђа и средине, потреба и 

интересовања 

Оствари боља постигнућа на завршном испиту 

Препозна креативну компоненту куварства и услуживања 

 

Опис активности Упознавање ученика са основама руског језика, са чињеницом да је руски један од светских 

језика, да је по броју говорника највеће словенски језик. Утицај руског језика на српски 

језик током 18.века, русизми у српском језику. 

Руска чајанка – чај уместо кафе, култура припремања чајева, руски самовар и медењаци, 

читање најзначајнијих одломака из руске књижевности 

Руска кухиња – упознавање ученика са руским специјалитетима, припрема  најзначајнијих јела, 

боршча и руских медењака и палачинки заједно са активом куварства. 

Ученици ће се упознати са ''почецима пријатељства'' двеју земаља, са историјским околностима 

које су довеле до тога, као и са међусобним утицајем на разкичите догађаје кроз историју. 

Активности из енглеског језика имају за циљ  савладавање страног језика путем иновативних 

наставних метода и мотивисање ученика да проширују лексички фонд и знања о другим 

културама и обичајима. Реализатор ове активности би на иновативан и креативан начин 

подстицао ученике да уче страни језик а да им при том не буде терет већ забава и разонода. 

Реализација активности би се одвијала два пута недељно у трајању од сат времена у 

зависности од могућности и ситуација у просторији библиотеке, у природи, или онлајн.  

 Активности из информатике имају за циљ има развијање способности ученика да се 

самостално усавршавају  у онлајн окружењу кроз активности које ће ученицима бити 

занимљиве и забавне. Реализација активности би се одвијала четири пута недељно у трајању 

од сат времена у зависности од могућности у рачунарској учионици или онлајн.  
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Циљна група којој је намењено4 Ученици од 1. до 4. разреда средње школе 

Носиоци активности5 Библиотекар, наставник енглеског језика, наставник информатике 

Место реализације6 Класичне учионице, рачунарска учионица, кабинет за куварство и услуживање, двориште школе, 

Културни центар Мионица, библиотека „Милован Глишић“, он лајн платформа Moodle 

Потребно ангажовање 

извршилаца (наставник, стручни 

сарадник)7 

Ангажована су 3 наставника средње школе, библиотекар 30 %, наставник информатике 20 % и 

наставник енглеског језика 10% 

Потребноангажовањеизвршилаца 

(спремачица, сервирка, куварица, 

ложач/домар) 

Ангажовање спремачице  

Исхрана ученика8 Обезбеђена храна из школске кухиње 

Процена обухвата ученика9 50 

Додатни ресурси10 Нису потребни додатни ресурси, а ако се појави потреба за истим, биће обезбеђени преко буџета 

школе, односно средствима локалне самоуправе. 

Додатне напомене11 Поједине активности ће бити реализоване у сарадњи два наставника, а по потреби и он лајн. 
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22. НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТУРИСТИЧКО - 

ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР 

 

 

1. Стандард квалификације 
 

2. Назив квалификације: Туристичко-хотелијерски техничар 

3. Сектор - подручје рада: Туризам 

4. Ниво квалификације: IV 

5. 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. 

6. Начин стицања квалификације: 

Квалификација се стиче након успешно завршеног процеса средњег стручног образовања. 
 

7. Трајање: 

Програм средњeг стручног образовања за стицање квалификације траје четири године. 
 

8. Начин провере: 

Достигнутост исхода програма средњег стручног образовања се проверава на матурском испиту који спроводи средња 

школа. 
 

9. Заснованост квалификације: 

Квалификација се заснива на опису рада, циљевима стручног образовања и исходима стручног образовања. 
 

 Опис радa 
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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. 
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Дужности - стручне 
компетенције 

Задаци - jединице компетенцијa 

Припрема туристичких услуга - 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. 

Израда туристичких услуга - 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, 

Пласирање туристичких 
услуга 

- 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. 

Продаја туристичких услуга - 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; 
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 Екстремни услови под којима се обављају дужности: нема. 

 Изложеност ризицима при обављању дужности: нема. 

Дужности - стручне 
компетенције 

Задаци - jединице компетенцијa 

 - Израда дневних и сменских извештаја и извештаја за рачуноводство. 
Праћење реализације 
туристичких услуга 

- 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). 

Обављање рецепцијских 
послова у хотелу 

- 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. 

Организовање скупова и 
пратећих услуга у хотелу или 
преко агенције 

- Израда позивница; 
- Регистрација учесника; 
- Спровођење протокола скупа; 
- Промоција скупова; 
- Организовање пратећих приредби скупова; 
- Организовање слободног времена учесника скупа. 
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 Циљеви стручног образовања 

Циљ стручног образовања за квалификацију ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ 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. 

 
 

Исходи стручног образовања 
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 за реализацију одређене туристичке 
услуге; 

- објасни начине и поступке креирања 
туристичке услуге. 

језика неопходан за комуникацијску 
ситуацију у туризму; 

- контактира партнера-добављача ради 
прикупљања понуде; 

- израђује предрезервацију. 

- 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 

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. 

Стручне 
компетенције 

Знања Вештине Способности и ставови 

По завршеном програму образовања, лице ће бити у стању да: 

припрема 
туристичке 
услуге 

- препознаје законске прописе у 
туризму и у угоститељству; 

- изабере одговарајућу документацију 

- прикупља информација за одређену 
туристичку услугу; 

- користи вокабулар једног страног 

- савесно, одговорно, уредно и 
прецизно обавља поверене 
послове; 
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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); 

раду и да решава проблеме у 
раду; 

- испољи аналитичност, 
самокритичност и објективност 
при обављању посла; 

- испољи позитиван однос према 
професионално-етичким 
нормама и вредностима. 
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  - 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. 

- 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 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 
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  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 

- опише начин и поступке за 
реализацију хотелских послова 
везаних за организовање скупова; 

- обавља хотелске послове везане за 
организовање скупова; 

- израђује позивнице; 
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или преко 
агенције 

- 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 регистрацију учесника; 
- организује реализацију протокола 
скупа; 

- врши промоцију скупова; 
- организује пратеће приредбе скупова; 
- организује слободно време учесника 
скупа. 

 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

 

83  

 

Наставни план и програм за образовни профил Туристичко - хотелијерски техничар 
 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

недељ 
но 

 
годишње 

 
недељно 

 
годишње 

 
недељно 

 
годишње 

 
недељно 

 
годишње 

 
годишње 

 
Т 

 
В 

П 
Н 

 
Т 

 
В 

П 
Н 

 
Б 
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В 

П 
Н 
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В 
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Б 

 
Т 
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П 
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Т 

 
В 

П 
Н 

 
Б 

 
Т 

 
В 

П 
Н 

 
Б 

 
Σ 

А1: ОБАВЕЗНИ 
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

1 
8 

2 
 59 

4 
6 
6 

  
13 

  
416 

   
9 

  
279 

   
12 

  
360 

   
1649 

6 
6 

  
1715 

1. Српски језик и књижевност 3   99    3   96    3   93    3   90    378    378 

1.1 
 језик и 

3 
  

99 
   

3 
  

96 
   

3 
  

93 
   

3 
  

90 
    

378 
    

378 књижевност* 

2. Српски као нематерњи језик* 2   66    2   64    2   62    2   60    252    252 

3. Страни језик 2   66    2   64    2   62    2   60    252    252 

4. Физичко васпитање 2   66    2   64    2   62    2   60    252    252 

5. Математика 2   66    2   64    2   62    2   60    252    252 
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6. 
Рачунарство и информатика 

 
2 
  6 

6 
                        6 

6 
   

66 

7. Историја 2   66    2   64                  130    130 

8. Музичка култура                      1   30    30    30 

9. Физика 2   66                         66    66 

10. Географија 1   33    2   64                  97    97 

11. Хемија 2   66                         66    66 

12. Биологија 2   66                         66    66 

 
13. 

Социологија са правима 
грађана 

                     
2 

  
60 

    
60 

    
60 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1   33    3   96    3   93    3   90    312    312 

 
1. 

Грађанско васпитање / Верска 
настава 

1 
  

33 
   

1 
  

32 
   

1 
  

31 
   

1 
  

30 
   

126 
   

126 

2. Изборни предмет према 
програму образовног профила** 

       
2 

  
64 

   
2 

  
62 

   
2 

  
60 

   
186 

   
186 

Укупно А1+ Б 
1 
9 

2 
 62 

7 
6 
6 

  14 
 

(16* 

  448 
 

(512* 

   10 
 

(12* 

  310 
 

(372* 

   13 
 

(15* 

  390 
 

(450* 

   1775 
 

(1961* 

6 
6 

  1841 
 

(2027* 
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        *)   *)    *)   *)    *)   *)    *)    *) 

 

Укупно 
 

21 
 

693 
14 

 

(16**) 

448 
 

(512**) 

10 

(12**) 

310 
 

(372**) 

13 

(15**) 

390 
 

(450**) 

1841 
 

(2027**) 

 

 

 

Напомена:*За ученике који наставу слушају на матерњем језику националне мањине 
** Ученик бира предмет са листе изборних општеобразовних или стручних предмета 
 

 

 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

недељ 
но 

 
годишње 

недељн 
о 

 
годишње 

 
недељно 

 
годишње 

недељн 
о 

 
годишње 

 
годишње 

 
Т 

 
В 

П 
Н 

 
Т 

 
В 

П 
Н 

 
Б 

 
Т 

 
В 

П 
Н 

 
Т 

 
В 

П 
Н 

 
Б 

 
Т 

 
В 

П 
Н 

 
Т 

 
В 

П 
Н 

 
Б 

 
Т 

 
В 

П 
Н 

 
Т 

 
В 

П 
Н 

 
Б 

 
Т 

 
В 

П 
Н 

 
Б 

 
Σ 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ 
ПРЕДМЕТИ 

7 4 
 23 

1 
13 
2 

 12 
0 

5 5 6 160 
16 
0 

19 
2 

15 
0 

14 6 
 

434 
18 
6 

 18 
0 

5 6 6  50 
18 
0 

18 
0 

12 
0 

975 
65 
8 

37 
2 

57 
0 

25 
75 

1. Страни језик II 3 
  

99 
   

3 
  

96 
   

3 
  

93 
   

3 
  

90 
   

378 
   37 

8 

2. Основи туризма и угоститељства 2   66                         66    66 
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3. Агенцијско и хотелијерско 
пословање 

 
4 
  13 

2 
 

90 
 

5 6 
 16 

0 
19 
2 

12 
0 

 
4 
  12 

4 
 12 

0 
 

4 6 
 12 

0 
18 
0 

12 
0 

 53 
6 

37 
2 

45 
0 

13 
58 

4. 
Економика и организација 
туристичких предузећа 

       
2 

  
64 

                 
64 

   
64 

5. Пословна кореспонденцијa                2   62           62   62 

6. Туристичка географија 
              

2 
  

62 
   

2 
  

60 
   

122 
   12 

2 

7. Психологија у туризму                  62           62    62 

8. Финансијско пословање               2   62           62    62 

9
. 

Маркети г у туризму и 
угоститељству 

              
2 

  
62 

          
62 

   
62 

1 
0. 

Историја уметности 
              

3 
  

93 
          

93 
   

93 

1 
1. 

Предузетништво 
                      

2 
  

60 
   

60 
  

60 

1 
2. 

Професионална пракса 
      

30 
      

30 
      

60 
          12 

0 
12 
0 
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Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
       

2 
  

64 
   

2 
  

62 
   

2 
  

60 
   

186 
   18 

6 

1. Изборни предмет према програму 
образовног профила 

       
2 

  
64 

   
2 

  
 2 

   
2 

  
60 

   
186 

   18 
6 

 
Укупно A2+Б 

 
7 
 
4 

  

23 
1 

 

13 
2 

  

12 
0 

5 
 

(** 
7) 

 
5 
 
6 

160 
 

(**2 
24) 

 

16 
0 

 

19 
2 

 

15 
0 

14 
 

(** 
 6) 

 
6 

 434 
 

(**4 
96) 

 

18 
6 

  

18 
0 

5 
 

(   * 
7) 

 
6 
 
6 

150 
 

(**2 
10) 

 

18 
0 

 

18 
0 

 

12 
0 

975 
 

(**11 
61) 

 

65 
8 

 

37 
2 

 

57 
0 

 

27 
61 

 

Укупно A2+Б 
 

11 

 

483 

16 
 

(**18) 

662 
 

(**726) 

20 
 

(**22) 

800 
 

(**862 

17 
 

(**19) 

630 
 

(**690) 

2575 
 

(**2761) 

Напомена: **Уколико се изаберу само стручни изборни предмети 
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Б: Листа изборних предмета према програму образовног профила 

 
Рб 

 
Листа изборних предмета 

РАЗРЕД 

I II III IV 

Општеобразовни предмети 

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   

6. Логика са етиком***   2 2 

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 
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Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 
 

 I РАЗРЕД 
часова 

II РАЗРЕД 
часова 

III РАЗРЕД 
часова 

IV РАЗРЕД 
часова 

УКУПНО 
часова 

Час одељенског старешине 66 64 62 60 252 

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

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

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

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада 
 

Факултативни облици образовно-васпитног рада током 
школске године по разредима 

 

 I РАЗРЕД 
часова 

II РАЗРЕД 
часова 

III РАЗРЕД 
часова 

IV РАЗРЕД 
часова 

Екскурзија до 3 дана до 5 дана до 5 наставних дана до 5 наставних 
дана 

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне 
културе 

2 часа недељно 
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Трећи страни језик 2 часа недељно 

Други предмети * 1-2 часа недељно 

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

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

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

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

 
 
 

Остваривање школског програма по недељама 
 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 33 32 31 30 

Менторски рад (настава у блоку, пракса) 4 5 6 4 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 2 

Матурски испит    3 

Укупно радних недеља 39 39 39 39 
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Подела  одељења у групе 
 

р
аз

р
ед

  
предмет/модул 

годишњи фонд часова  

број ученика у 
групи -до вежбе 

практична 
настава 

настава у 
блоку 

I Рачунарство и информатика 66   15 
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САДРЖАЈИ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА 
 

 

 ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Годишњи фонд часова: 99 

Разред: Први 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циљеви предмета: 

1. Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику; 
2. Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног (стандардног) 

језика у усмeном и писаном изражавању; 
3. Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе 

дијалога; 
4. Оспособљавање за ефикасно комуницирање; 
5. Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике; 
6. Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности; 
7. Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова; 
8. Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина; 
9. Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, 

књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; 
10. Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа; 
11. Развијање хуманистичког и књижевног образовања и васпитања на најбољим делима српске 

и светске културне баштине; 
12. Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности; 
13. Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности; 
14. Развијање трајног интересовања за нова сазнања. 
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ТЕМА 

 
ЦИЉ 

ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик 

ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 

ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Увод у 
проучавање 
књижевног дела 

• Увођење ученика у 
свет књижевног дела и 
књижевност као науку 
и уметност 

• разликује врсте 
уметности и њихова 
изражајна средства 

• објасни појам и 
функцију књижевности 
као уметности и однос 
књижевности и других 
уметности 

• наведе научне 
дисциплине које се баве 
проучавањем 
књижевности 

• познаје књижевне 
родове и врсте и 
разликује њихове 
основне одлике 

• одреди тему, мотив, 
сиже, фабулу, лик и 
идеју у књижевном делу 

• износи своје утиске и 
запажања о књижевном 
делу, тумачи његове 

• Врсте уметности, подела 
уметности 

• Књижевност као уметност, 
књижевност и друге уметности 

• Историја књижевности, теорија 
књижевности, књижевна критика 

• Лирика као књижевни род: народна 
лирска песма и уметничка лирска 
песма по избору 

• Епика као књижевни род: епска 
народна песма (предлог „Кнежева 
вечера“), приповетка по избору и 
роман (предлог Драгослав 
Михаиловић „Кад су цветале 
тикве“) 

• Драма као књижевни род: драма по 
избору 

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

 

 

 

 

 
Место реализације наставе 

 

• Теоријска настава се реализује 
у учионици 

 

 

 

 

 
Препоруке за реализацију 
наставе 

• Приликом обраде драмског 
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  битне чиниоце и 
вреднује га 

 дела могућност посете 
позоришној представи и 
гледање снимка позоришне 
представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и 
његовој позоришној 
реализацији. Такође је ову 
наставну тему могуће 
обрађивати током целе 
школске године, па на пример 
структуру и одлике драмског 
дела обрадити на примеру 
„Ромеа и Јулије“, а структуру 
и одлике лирске и епске 
народне песме обрадити 
током реализације теме 
Народна књижевност 

• Народна књижевност се може 
обрадити по мотивима (рад у 
групама) 

 

Оцењивање 
 

Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 

Књижевност 
старог века 

• Упознавање ученика 
са митологијом, 
репрезента-тивним 
делима старог века и 
њиховим значајем за 
развој европске 
културе 

• објасни значај 
митологије за античку 
књижевност и развој 
европске културе 

• наведе имена аутора, 
називе обрађених дела и 
класификује их по 
културама којима 
припадају, књижевним 
родовима и врстама 

• тумачи и вреднује 
уметничке чиниоце у 
обрађеним делима 

• објасни универзалне 
поруке књижевности 
старог века 

• Сумерско-вавилонска књижевност: 
Еп о Гилгамешу (анализа одломка) 

• Митови: о Танталу, Сизифу, 
Нарцису; митови о Троји: Парисов 
суд, Одисеј и Пенелопа, Ахил, 
Едип… 

• Хеленска књижевност: Хомер: 
Илијада (одломак) 

• Софокле: Антигона 
• Стари и Нови завет (текстови по 

избору) 

Средњовековна 
књижевност 

• Упознавање са 
споменицима 
јужнословенске 
културе, развојем 
писма и језика, делима 
средњовековне 

• наведе најзначајније 
споменике 
јужнословенске 
културе, језик, писмо и 
век у ком су настали 

• именује ауторе и дела 

• Почеци словенске писмености: 
Црноризац Храбар : „Слово о 
писменима“ 

• Рад Ћирила и Методија 
• Словенска писма и развој 

књижевног језика 
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 књижевности • 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 

• Најстарији споменици 
јужнословенске културе 

 

• Свети Сава : „Житије светог 
Симеона“ (одломак) 

• Јефимија: „Похвала кнезу Лазару“ 
• Деспот Стефан Лазаревић; „Слово 

љубве“ 

• праћење остварености исхода 
• тестове знања 

 

 

 

 

 
Оквирни број часова по 
темама 

• Увод у проучавање 
књижевног дела (13 часова) 

• Књижевност старог века (10 
часова) 

• Средњовековна књижевност 
(10 часова) 

 

• Народна књижевност (12 
часова) 

• Хуманизам и ренесанса (9 
часова) 

• Општи појмови о језику (5 
часова) 

• Фонетика (9 часова) 
• Правопис (10 часова) 
• Култура изражавања (21 час) 

Народна 
књижевност 

• Указивање на народну 
књижевност као израз 
колективног 
мишљења и осећања, 
ризницу народних 
обичаја, кодекс 
етичких норми 

• разликује лирске, епске 
и лирско-епске песме 

• уочи одлике усмене 
уметности речи 
(колективност, 
варијантност, 
формулативност) 

• процењује етичке 
вредности изнете у 
делима народне 
књижевности 

• тумачи ликове, битне 

• Врсте народне књижевности 
• Лирска народна песма „Овчар и 

девојка“, „Зао господар“ (предлог) 
• Епска народна песма 
„Бановић Страхиња“, Марко пије уз 
Рамазан вино“, „Бој на Мишару“ 

• Лирско-епске песме 
(по избору) 

• Народне проза 
(бајка по избору) 
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  мотиве, фабулу, сиже, 
композицију и поруке у 
одабраним делима 

• упореди уметничку 
интерпретацију 
стварности и 
историјске чињенице 

• Кратке народне прозне врсте 
(избор) 

 

Хуманизам и 
ренесанса 

• Упознавање са 
поетиком хуманизма и 
ренесансе, њеним 
најзначајним 
представницима и 
књижевним делима 

• наведе најзначајније 
представнике и њихова 
дела 

• објасни значење 
појмова хуманизам и 
ренесанса 

• наводи и на обрађеним 
делима образлаже 
одлике епохе 

• упореди вредности 
средњег века са 
вредностима хуманизма 
и ренесансе 

• објасни значај 
уметности хуманизма и 
ренесансе за развој 
европске културе и 
цивилизације 

• Поетика хуманизма и ренесансе, 
најзначајнији представници 

• Франческо Петрарка: „Канцонијер“ 
(избор сонета) 

• Ђовани Бокачо: „Декамерон“ 
(приповетка по избору) или Данте 
Алигијери: „Пакао“ (приказ дела, 
одломак) 

• Вилијам Шекспир: „Ромео и 
Јулија“ 

• Сервантес: „Дон Кихот“ (одломак) 
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Општи појмови 
о језику 

• Указивање на 
проучавање језика као 
система, упознавање 
са његовом 
функцијом, 
друштвеном 
условљеношћу и 
историјским развојем 

• објасни функцију језика 
и појам језичког знака 

• разуме природу 
модерног књижевног 
(стандардног) језика 

• наведе фазе развоја 
књижевног језика до 19. 
века 

• наведе дисциплине које 
се баве проучавањем 
језичког система 

• Место језика у људском друштву, 
битна својства језика, језик и 
комуникација 

• Књижевни језик, језичка норма и 
стандардизација 

• Језички систем и науке које се 
њиме баве 

• Књижевни језици код Срба до 19. 
века 

Фонетика • Сстицање знања из 
области фонетике 
(фонологије) и 
морфофонологије 
књижевног језика и 
способности да се та 
знања примене у 
говору и писању. 

• уме да се служи 
правописом 

• разликује гласовне 
алтернације 

• влада акценатским 
гласовним системом 
књижевног 
(стандардног) језика и 
да га примењује у 
говору 

• Фонетика и фонологија 
• Гласови књижевног језика и њихов 

изговор 
• Гласовне алтернације сугласника 

(звучних и безвучних; с:ш, з:ж, н:м; 
к,г,х:ч,ж,ш и к,г,х:ц,з,с; 
алтернације ненепчаних са 
предњонепчаним сугласницима), 
гласовне алтернације самогласника 
(промена о у е, непостојано а, 
промена сонанта л у вокал о), и 
губљење сугласника са 
правописним решењима 
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   • Акценатски систем књижевног 
језика, диференцијација у односу 
на дијалекатско окружење 

• Основна правила акцентуације 
српског књижевног језика 

 

Правопис • Оспособљавање 
ученика да пишу у 
складу са 
правописном нормом 

• примени знања о 
гласовним 
алтернацијама у складу 
са језичком нормом 

• примени употребу 
великог и малог слова у 
складу са језичком 
нормом 

• подели речи на крају 
реда у складу са 
језичком нормом 

• Главне норме писања великог и 
малог слова (на почетку реченице, 
наслови и натписи, властита имена, 
имена народа, географски појмови, 
небеска тела, празници, установе и 
организације, присвојни придеви 
на –ов и –ин, куртоазна употреба 
великог слова, вишечлана имена 
земаља и остала вишечлана имена, 
помоћне речи у именима, називи 
серијских и апстрактних појмова, 
звања, титуле…) 

• Подела речи на крају реда 
Култура 
изражавања 

• Оспособљавање 
ученика да користе 
различите облике 
казивања и 
функционалне стилове 

• опише стања, осећања, 
расположења, изрази 
ставове, донесе 
закључке у усменом и 
писаном изражавању 

• разликује функционалне 

• Језичке вежбе 
• Стилске вежбе 
• Врсте функционалних стилова - 

основне одлике 
• Разговорни функционални стил 
• Књижевноуметнички 
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  стилове 

• препозна и примени 
одлике разговорног и 
књижевноуметничког 
функционалног стила 

• попуњава формуларе, 
уплатнице, захтеве и 
слично у складу са 
језичком нормом 

функционални стил 
• Попуњавање формулара, захтева, 

уплатница и сл. 
• Школски писмени задаци 4 х2+2 
• Домаћи задаци 
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ГОДИШЊИ ( ГЛОБАЛНИ ) ПЛАН РАДА ПО НАСТАВНИМ 
ТЕМАМА 

 

 

 Редни бр. наставне 
теме 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

Број часова 

по теми 

Број часова за 

обраду 

Број часова за 

остале типове 

часова 

1. Увод у проучавање 
књижевног дела 

 

13 

 

10 

 

3 

2. Књижевност старог века  

11 

 

8 

 

3 

3. Средњовековна 
књижевност 

 

11 

 

8 

 

3 

4. Народна књижевност  

13 

 

10 

 

3 
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Годишњи фонд часова : 99 

     

5. Хуманизам и ренесанса  

10 

 

7 

 

3 

6. Општи појмови о језику  

5 

3 2 

7. Фонетика  

8 

 

5 

 

3 

8. Правопис 10 6 4 

9. Култура изражавања 18 3 15 

     

 УКУПНО 99 60 39 
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Разред : први ( 4. степен ) 
 

 

 

ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Увод у проучавање књижевног дела * Увођење ученика у свет 
књижевног дела и 
књижевност као науку и 
уметност 

* разликује врсте уметности и њихова изражајна средства 
 

* објасни појам и функцију књижевности као уметности и 
однос књижевности и других уметности 

* наведе научне дисциплине које се баве проучавањем 
књижевности 

* познаје књижевне родове и врсте и разликује њихове 
основне одлике 

* разликује књижевне родове и врсте 
 

* одреди тему, мотив, сиже, фабулу, лик и идеју у 
књижевном делу 

* износи своје утиске и запажања о књижевном делу, тумачи 
његове битне чиниоце и вреднује га 

Књижевност старог века * Упознавање ученика са 
митологијом, 
репрезентативним делима 

* објасни значај митологије за античку књижевност и развој 
европске културе 

* наведе имена аутора, називе обрађених дела и класификује 
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 старог века и њиховим 
значајем за развој европске 
културе 

их по културама којима припадају, књижевним родовима и 
врстама 

* тумачи и вреднује уметничке чиниоце у обрађеним делима 
 

* објасни универзалне поруке књижевности старог века 

Средњовековна књижевност * Упознавање ученика са 
нашом средњовековном 
књижевношћу, њеним 
најзначајнијим 
представницима и 
књижевним делима 

* објасни значај Немањића за средњовековну књижевност 
 

* наведе најзначајније представнике и њихова дела 
 

* наводи и на обрађеним делима образлаже одлике епохе 
 

* објасни значај Растка Немањића у историји и легенди и 
значај наше средњовековне књижевности 

Народна књижевност * Указивање на народну 
књижевност као израз 
колективног мишљења и 
осећања, ризницу народних 
обичаја, кодекс етичких 
норми 

* разликује лирске, епске и лирско-епске песме 
 

* уочи одлике усмене уметности речи ( колективност, 
варијантност, формулативност ) 

* процењује етичке вредности изнете у делима народне 
књижевности 

* тумачи ликове, битне мотиве, фабулу, сиже, композицију и 
поруке у одабраним делима 

* упореди уметничку интерпретацију стварности и 
историјске чињенице 
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Хуманизам и ренесанса * Упознавање са поетиком 
хуманизма и ренесансе, 
њеним најзначајнијим 
представницима и 
књижевним делима 

* наведе најзначајније представнике и њихова дела 
 

* објасни значење појмова хуманизам и ренесанса 
 

* наводи и на обрађеним делима образлаже одлике епохе 
 

* упореди вредности средњег века са вредностима хуманизма 
и ренесансе 

* објасни значај уметности хуманизма и ренесансе за развој 
европске културе и цивилизације 

   

Општи појмови о језику * Указивање на проучавање 
језика као система, 
упознавање са његовом 
функцијом, друштвеном 
условљеношћу и 
историјским развојем 

* објасни функцију језика и појам језичког знака 
 

* разуме природу модерног књижевног 

( стандардног ) језика 

* наведе фазе развоја књижевног језика до 19. века 
 

* наведе дисциплине које се баве проучавањем језичког 
система 

Фонетика * Стицање знања из области 
фонетике 

( фонологије ) и 
морфофонологије 
књижевног језика и 

* уме да се служи правописом 
 

* разликује гласовне алтернације 
 

* влада акценатским гласовним системом књижевног ( 
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Корелација са другим предметима 

 

- Историја 
- Ликовна култура 
- Географија 
- Грађанско васпитање / Верска настава

 способности да се та знања 
примене у говору и писању 

стандардног) језика и да га примењује у говору 

Правопис * Оспособљавање ученика 
да пишу у складу са 
правописном нормом 

* примени знања о гласовним алтернацијама у складу са 
језичком нормом 

* примени употребу великог и малог слова у складу са 
језичком нормом 

* подели речи на крају реда у складу са језичком нормом 

Култура изражавања * Оспособљавање ученика 
да користе различите 
облике казивања и 
функционалне стилове 

* опише стања, осећања, расположења, изрази ставове, 
донесе закључке у усменом и писаном изражавању 

* разликује функционалне стилове 
 

* препозна и примени одлике разговорног и 
књижевноуметничког функционалног стила 

* попуњава формуларе, уплатнице, захтеве и слично у 
складу са језичком нормом 
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ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК - Француски 

 

Циљ предмета: 
 

Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање 
различитости и усвајање знања и умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику. 

Годишњи фонд часова: 66 
 

Разред: први 
 

 

 
ЦИЉ ИСХОДИ НА КРАЈУ ПРВОГ 

РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ 

(80% + 20%) 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

СЛУШАЊЕ 
 

 

Оспособљавање 
ученика за 
разумевање 
усменог говора 

• разуме реченице, питања и упутства 
из свакодневног говора (кратка 
упутства изговорена споро и 
разговетно) 

• разуме општи садржај краћих, 
прилагођених текстова (рачунајући и 
стручне) после неколико слушања 
или уз помоћ визуелних ефеката (на 
упутствима, ознакама, етикетама) 

• разуме бројеве (цене, рачуне, тачно 

 

OПШТЕ ТЕМЕ 
 

• Свакодневни живот 
(организација времена, послова, 
слободно време) 

• Храна и здравље 
(навике у исхрани, 
карактеристична јела и пића у 
земљама света) 

1. Представљање себе и других 
2. Поздрављање (састајање, растанак; 

формално, неформално, специфично по 
регионима) 

3. Идентификација и именовање особа, 
објеката, боја, бројева итд.) 

4. Давање једноставних упутстава и команди 
5. Изражавање молби и захвалности 
6. Изражавање извињења 
7. Изражавање потврде и негирање 
8. Изражавање допадања и недопадања 
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 време) • Познати градови и њихове 

знаменитости 
• Спортови и позната спортска 

такмичења 
• Живот и дела славних људи ХХ 

века (из света науке, културе) 
• Медији (штампа, телевизија) 
• Иинтересантне животне приче и 

догађаји 
• Свет компјутера 

(распрострањеност и примена) 
 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ 
 

 

• Прикупљање информација за 
одређену туристичку услугу 

• Састављање програма туристичке 
услуге 

• Примање и преношење 
информација у оквиру туристичких 
услуга 

• Рекламирање услуга у контакту са 
клијентом 

9. Изражавање физичких сензација и потреба 
10. Исказивање просторних и временских 

односа 
11. Давање и тражење информација и 

обавештења 
12. Описивање и упоређивање лица и предмета 
13. Изрицање забране и реаговање на забрану 
14. Изражавање припадања и поседовања 
15. Скретање пажње 
16. Тражење мишљења и изражавање слагања и 

неслагања 
17. Тражење и давање дозволе 
18. Исказивање честитки 
19. Исказивање препоруке 
20. Изражавање хитности и обавезности 
21. Исказивање сумње и несигурности 

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 
коришћење) 

ГОВОР 
 

 

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

• употребљава једноставне изразе и 
реченице да би представио 
свакодневне, себи блиске личности, 
активности, ситуације и догађаје 

ПИСАЊЕ • саставља кратак текст о 
одговарајућој теми 

• пише кратке поруке релевантне за 
посао (место, термини састанка) 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


108 

Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

 

  

Оспособљавање 
ученика за писање 
краћих текстова 
различитог 
садржаја 

• пише краћи текст о себи и свом 
окружењу 

• попуњава формулар где се траже 
лични подаци 

• Продаја туристичких услуга 
 

• Праћење квалитета туристичких 
услуга 

• Обављање рецепцијских послова 

 

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 

(комуникација са гостом приликом 
пријављивљња и одјављивљња, 
пружање разних обавештења 
гостима) 

• Праћење новина у области туризма 
 

• Пословна комуникација и 
коресподенција на страном језику 
релевантна за струку 

МЕДИЈАЦИЈА • На овом нивоу није предвиђена  

 

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

 Напомена: Стручне теме треба 
распоредити по разредима тако да 
буду у корелацији са садржајима 
који се обрађују из стручних 
предмета. 
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МЕДИЈСКА 
ПИСМЕНОСТ 

 

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

• препознаје и правилно користи 
основне фонолошке (интонација, 
прозодија, ритам) и 
морфосинтаксичке категорије 
(именички и глаголски наставци, 
основни ред речи) 

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

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 
 

Пасивне конструкције 
est + партицип перфекта 
Финалне реченице са употребом pour + иnf. 
Питања: 
Quи est-ce quи/que Qu'est-ce quи/que Que; 
Индиректна питања Негација 
pas du tout, non plus, personne 
Казивање претпоставке 
sи + имперфект/кондиционал 
Казивање времена 
avant de, quand 
Казивање жеље, воље, намере 
a) субјунктивом б) инфинитивом 
Одредбе за време 
- дани у недељи, prochaиn/dernиer; иl y a/dans; pendant/depuиs; 
Поређење придева Одредбе за начин 
Изрази за меру и количину 
une douzaиne, une centaиne, un tas de, pas mal de, envиron... и сл. 
Слагање времена - само са индикативом, и то: 
рrésent - présent (истовремена радња); рrésent - рassé composé (пре); рrésent - futur (после) 
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ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК - Енглески 
 

Назив предмета: СТРАНИ ЈЕЗИК II 
 

Годишњи фонд 

часова: 
99

 

Разред: Први 

Циљеви предмета:  Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим 

културама уз уважавање различитости и усвајање знања и умења потребних у комуникацији на 
страном језику у усменом и писаном облику. 

ЦИЉ ИСХОДИ НА КРАЈУ ПРВОГ 

РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ 

(80% + 20%) 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

СЛУШАЊЕ 

 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

• разуме реченице, питања и 

упутства из свакодневног говора 

(кратка упутства изговорена споро 

и разговетно) 

• разуме општи садржај краћих, 

прилагођених текстова (рачунајући 

и стручне) после неколико 

слушања или уз помоћ визуелних 

ефеката (на упутствима, ознакама, 

етикетама) 

• разуме бројеве (цене, рачуне, тачно 

време) 

 

OПШТЕ ТЕМЕ 
 

• Свакодневни живот 

(организација времена, послова, 

слободно време) 

• Храна и здравље 

(навике у исхрани, 

карактеристична јела и пића у 

земљама света) 

• Познати градови и њихове 

22. Представљање себе и других 

23. Поздрављање (састајање, растанак; 

формално, неформално, специфично по 

регионима) 

24. Идентификација и именовање особа, 

објеката, боја, бројева итд.) 

25. Давање једноставних упутстава и команди 

26. Изражавање молби и захвалности 

27. Изражавање извињења 

28. Изражавање потврде и негирање 

29. Изражавање допадања и недопадања 
30. Изражавање физичких сензација и потреба 
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  знаменитости 

 Спортови и позната спортска 

такмичења 

 Живот и дела славних људи ХХ 

века (из света науке, културе) 

 Медији (штампа, телевизија) 

 Иинтересантне животне приче и 

догађаји 

 Свет компјутера 

(распрострањеност и примена) 

 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

 

 

 Прикупљање информација за 

одређену туристичку услугу 

 Састављање програма туристичке 

услуге 

 Примање и преношење 

информација у оквиру 
туристичких услуга 

 Рекламирање услуга у контакту са 

клијентом 

 Продаја туристичких услуга 

 Праћење квалитета туристичких 

услуга 

 Обављање рецепцијских послова 

31. Исказивање просторних и временских 

односа 

32. Давање и тражење информација и 

обавештења 

33. Описивање и упоређивање лица и предмета 

34. Изрицање забране и реаговање на забрану 

35. Изражавање припадања и поседовања 

36. Скретање пажње 

37. Тражење мишљења и изражавање слагања и 

неслагања 

38. Тражење и давање дозволе 

39. Исказивање честитки 

40. Исказивање препоруке 

41. Изражавање хитности и обавезности 

42. Исказивање сумње и несигурности 

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 коришћење) 

ГОВОР 

 

 

Оспособљавање 

ученика за кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у дијалогу 

на страном језику 

• употребљава једноставне изразе и 

реченице да би представио 

свакодневне, себи блиске 

личности, активности, ситуације и 

догађаје 

ПИСАЊЕ • саставља кратак текст о 

одговарајућој теми 
• пише кратке поруке релевантне за 
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Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог 

садржаја 

посао (место, термини састанка) 

• пише краћи текст о себи и свом 

окружењу 

• попуњава формулар где се траже 

лични подаци 

•  (комуникација са гостом 

приликом пријављивљња и 

одјављивљња, пружање разних 

обавештења гостима) 

• Праћење новина у области 

туризма 

• Пословна комуникација и 

коресподенција на страном језику 

релевантна за струку 

 

ИНТЕРАКЦИЈА • 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 

 

 

 
Оспособљавање 

ученика за учешће 

у дијалогу на 

страном језику и 

размену краћих 

писаних порука 

Напомена: Стручне теме треба 

распоредити по разредима тако да 

буду у корелацији са садржајима 

који се обрађују из стручних 

предмета. 

МЕДИЈАЦИЈА • На овом нивоу није предвиђена  

Оспособљавање 

ученика да 

преводи, сажима и 

препричава 
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садржај краћих    

усмених и 

писаних текстова 

МЕДИЈСКА • 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.) 

ПИСМЕНОСТ 

 
Оспособљавање 

ученика да 

користе медије 

као изворе 

информација и 

развијају 

критичко 

мишљење у вези 

са њима 
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ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 
 

I. РЕЧЕНИЦА 
Обновити реченичне модел обухваћене програмом за основну школу. 

 

- Ред речи у реченици. Место прилога и прилошких одредби. 
- Tag questions 
- Индиректни говор 

а) изјаве – без промене глаголског времена (глагол 

главне реченице у једном од садашњих времена) б) 

молбе, захтеви, наредбе 

в) питања са променом реда речи – без промене глаголског времена (глагол главне реченице у 
једном од садашњих времена) 

 

- Yes/No питања 
 

- “WH” питања 
 

- Директна и индиректна питања 
 
 

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 
 

- Члан 
- Обновити употребу одређеног и неодређеног члана 
- Нулти члан уз градивне и апстрактне именице 

 

1. Именице 
- Множина именица – обновити 
- Изражавање припадања и својине – саксонски генитив 
- Бројиве и небројиве именице 

 

2. Заменички облици а) Заменице 
 

- Личне заменице у функцији субјекта и објекта 
 

- Показне заменице 
 

- Односне заменице 
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б) детерминаотри 
 

- Показни детерминаотри 
 

- Неодређени детерминатори 
 

- Присвојни детерминатори 

3. Придеви 
- Обновити компарацију придева 
- too/not…enough/not as…(as)/…than 

4. Бројеви 
- Обновити просте и редне бројеве 

 

5. Кванитификатори III ГЛAГОЛСКА ГРУПА 

1. Глаголи 
- Обновити глаголске облике предвиђене програмом за основну школу 

 
- Модални глаголи: may can, must 

 

- Пасивне конструкције – садашње време/прошло – the 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
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 
ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА 

 

Општи циљ предмета: 
 

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, 
у повезаности са осталим васпитно – образовним подручјима, допринесе интегралном развоју 
личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, 
стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у 
свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

Посебни циљеви предмета: 
 

1. Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних 
поремећаја); 

2. Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални 
рад на њима; 

3. Стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање; 
4. Проширење и продубљивање интересовања које су ученици стекли у основној школи и 

потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес; 
5. Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних 

општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја); 
6. Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-

социјалних образаца понашања; 
7. Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним 

условима живота и рада. Годишњи фонд часова: 66 
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Разред: први 

 

 
ТЕМА 

 

 
ЦИЉ 

ИСХОДИ 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ 

ПО ТЕМАМА 

 

НАЧИН 
 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

• Здравствена 

култура и 

физичка 

активност, 

као основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и 

исхода 

• Унапређивање 

и очување 

здравља; 

• Утицај на 

правилно 

држање тела 

(превенција 

постуралних 

поремећаја); 

• Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

• Објасни карактеристике положаја 

тела, покрета и кретања у професији 

за коју се школује и уочи оне, које 

могу имати негативан утицај на 

његов раст, развој; 

• Одабере и изведе вежбе обликовања 

и вежбе из корективне гимнастике, 

које ће превентивно утицати на 

могуће негативне утицаје услед рада 

у одабраној професији; 

• Вежбе обликовања (јачања, 

лабављење и растезање); 

• Вежбе из корективне 

гимнастике; 

• Провера стања моторичких 

и функционалних 

способности; 

• На почетку теме ученике 

упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима 

оцењивања; 

• Током реализације часова 

физичког васпитања давати 

информације о томе које 

вежбе позитивно утичу на 

статус њиховог организма, с 

обзиром на карактеристике 

њихове професије, а које 
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• Развој 

моторичких 

и 

функционал 

них 

способности 

човека, као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и 

исхода 

• Развој и 

усавршавање 

моторичких 

способности и 

теоријских 

знања 

неопходних за 

самостални рад 

на њима; 

• Именује моторичке способности које 

треба развијати, као и основна 

средства и методе за њихов развој; 

• Примени адекватна средства (изводи 

вежбе) за развој и усавршавање 

моторичких способности из: вежби 

обликовања, атлетике, гимнастике, 

пливања и спортских игара за развој: 

снаге, брзине, издржљивости, 

гипкости, спретности и окретности; 

• Вежбе снаге без и са малим 

теговима (до 4 кг.); 

• Трчање на 60 м и 100 м; 

• Трчање на 800 м ученице и 

1000 м ученици; 

• Вежбе растезања (број 

понављања и издржај у 

крајњем положају), 

• Полигони спретности и 

окретности и спортске игре; 

• Аеробик; 

негативно утичу на здравље; 

• Ученици који похађају 

четворогодишње стручне 

школе далеко су више 

оптерећени у редовном 

образовању практичном и 

теоријском наставом од 

осталих ученика. Због тога је 

физичко васпитање, у овим 

школама, значајно за активан 

опоравак ученика, 

компензацију и релаксацију с 

обзиром на њихова честа 

статичка и једнострана 

оптерећења. Теоријска знања 

из области физичких 

активности су од великог 

значаја за укупним бављењем 

физичким вежбама. 

 

 

 
Облици наставе 

 

Предмет се реализује кроз 

следеће облике наставе: 

• Усвајање 

знања, 

умења и 

вештина из 

спортских 

грана и 

дисциплина 

као основа за 

• Стицање 

моторичких 

умења 

(вештина) и 

теоријских 

знања 

неопходних за 

за њихово 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила атлетике, 

гимнастике и спортске гране - 

дисциплина које се уче; 

• Демонстрира технику дисциплина из 

атлетике и гимнастике (вежби на 

справама и тлу) које поседују 

вештину, технику и тактику спортске 

• АТЛЕТИКА 

У свим атлетским 

дисциплинама треба радити на 

развијању основних 

моторичких особина за дату 

дисциплину; 

Трчања: 
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реализовање 

постављених 

циљева и 

исхода 

 

• Атлетика 

усвајање; 

• Мотивација 

ученика за 

бављењем 

физичким 

активностима; 

• Формирање 

позитивних 

психосоцијални 

х образаца 

понашања; 

• Примена 

стечених 

умења, знања и 

навика у 

свакодневним 

условима 

живота и рада; 

• Естетско 

изражавање 

покретом и 

доживљавање 

естетских 

вредности 

покрета и 

кретања; 

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 

Усавршавање технике 

трчања на кратке и средње 

стазе: 

-100 m ученици и ученице; 
 

-800 m ученици и ученице 
 

-штафета 4 x 100 m ученици и 

ученице 

 

 
Вежбање технике трчања на 

средњим стазама умереним 

интензитетом и различитим 

темпом у трајању од 5 до 10 

min. 

Крос: јесењи и пролећни 
 

-800 m ученице, 
 

-1000 m ученици. 
 

Скокови: 

Скок удаљ корачном техником. 

Скок увис леђном техником 

• теоријска настава (4 часа) 

• мерење и тестирање (6 

часова) 

• практична настава (56 

часова) 

 

Подела одељења на групе 
 

Одељење се не дели приликом 

реализације; 

Настава се изводи фронтално и 

по групама, у зависности од 

карактера методске јединице 

која се реализује. Уколико је 

потребно, нарочито за вежбе 

из корективне гимнастике, 

приступ је индивидуалан. 

 

 
Место реализације наставе 

 

• Теоријска настава се 

реализује у учионици или у 

сали, истовремено са 

практичном наставом; 
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• Спортска 

гимнастика: 

(Вежбе на 

справама и 

тлу) 

• 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- 

односно спортских активности са 

својим друговима и ужива у дружењу 

и контактима; 

• Доводи у везу свакодневни живот и 

способност за учење и практичан рад 

са физичким односно спортским 

активностима и правилном исхраном; 

• самостално бира физичку, односно 

спортску активност и изводи је у 

окружењу у коме живи 

• Објасни да покрет и кретање, без 

обзира на то којој врсти 

физичке,односно спортске 

активности припада, има своју 

естетску компоненту (лепота 

извођења, лепота доживљаја); 

• Ужива у извођењу покрета и 

кретања; 

• Наводи основне олимпијске 

принципе и примењује их на 

школским спортским такмичењима и 

у слободном времену; 

• Препозна нетолерантно понашање 

својих другова и реагује на њега, 

шири дух пријатељства, буде 

истрајан је у својим активностима. 

Бацања: 
 

Бацање кугле, једна од 

рационалних техника (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. 

• Практична настава 

реализује се на спортском 

вежбалишту (сала, спортски 

отворени терени, базен, 

клизалиште, скијалиште). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препоруке за реализацију 

наставе 

• Настава се реализује у 

циклусима који трају 

приближно 10-12 часова 

(узастопних). Наставнику 

физичког васпитања је 

остављено да, зависно од 

потреба, прецизира трајање 

сваког циклуса, као и 

редослед њиховог садржаја. 
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 одмор; 

напрезање- 

релаксација; 

убрзање- 

успоравање; 

• Избор 

спортских 

грана, спортско- 

рекреативних 

или других 

кретних 

активности као 

трајног 

опредељења за 

њихово 

свакодневно 

упражњавање; 

 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 

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 

доскоком на обе ноге („рондат“) 

2. Прескок 
 

За ученике коњ у ширину 

висине 120 цм; за ученице 110 

цм: 

-  згрчка; 

-  разношка 

-  за напредни ниво: склонка 

3. Кругови 
 

За ученике /дохватни 

кругови/: 

Садржај циклуса је: 
 

-  за проверу нивоа знања на 

крају школске године – 

један; 

-  за атлетику – један; 

-  за гимнастику: вежбе на 

справама и тлу - један 

-  за спорт по избору ученика 

– два; 

-  за повезивање физичког 

васпитања са животом и 

радом – један. 

 

Начин остваривања 

програма 

Садржаји програма усмерени 

су на: развијање физичких 

способности; спортско- 

техничко образовање; 

повезивање физичког 

васпитања са животом и 

радом. 

Годишњи план, програм и 

распоред кросева, такмичења, 
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   -  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 

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 
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   јашућег, прехват у потхват 

упорном руком (до 

предножне) и спојено 

одножењем заножне премах 

и саскок са окретом за 900 

(одношка), завршити боком 

према притци. 

5. Вратило 
 

За ученике /дохватно 

вратило/: 

- суножним одривом узмак; 

ковртљај назад у упору 

предњем; саскок замахом у 

заножење (зањихом). 

6. Греда 
 

За ученице /висока греда/: 
 

- залетом и суножним 

одскоком наскок у упор, 

премах одножно десном; 

окрет за 900, упором рукама 

испред тела преднос 

разножно; ослонцем ногу 

иза тела (напреднији ниво: 

паралелна објекта за физичко 

васпитање дозвољена је 

истовремена реализација часа 

 

 
Праћење, вредновање и 

оцењивање 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије праћења, 

мерења и вредновања ефеката 

у физичком васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортским играма 

 

 
Минимални образовни 

захтеви 

• Атлетика : трчање на 100 м 

за ученике и ученице, трчање 
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   замахом у заножење) до 

упора чучећег; усправ, 

усправ, ходање у успону са 

докорацима, вага 

претклоном, усклон, саскок 

пруженим телом (чеоно или 

бочно у односу на справу) 

7. Коњ са хватаљкама 

За ученике: 

- премах одножно десном 

напред замах улево, замах 

удесно, замах улево и 

спојено премах левом 

напред; премах десном назад, 

замах улево, замах удесно и 

спојено одножењем десне, 

саскок са окретом за 900 

улево до става на тлу, леви 

бок према коњу. 

 

 
Школско такмичење 

(одељење, школа): актив 

наставника физичког 

васпитања бира справе на 

на 800 м за ученике и 500 м за 

ученице, скок удаљ, увис, 

бацање кугле – на резултат. 

• Вежбе на справама и тлу: 

За ученике: наставни 

садржаји из програма 

вежби на тлу, прескока, 

једне справе у упору и 

једне справе у вису; 

За ученице: наставни 

садржаји из програма 

вежби на тлу, прескока, 

греде и двовисинског 

разбоја. 

 

 

 

 

 
 

Оквирни број часова по 

темама 

• Тестирање и провера 

савладаности стандарда из 

основне школе (6 часова) 
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   којима ће се ученици 

такмичити. 

За напредније ученике: 

састави из система школских 

спортских такмичења и учешће 

на вишим нивоима школских 

такмичења. 

Минимални образовни 

захтеви: 

За ученике: наставни 

садржаји из програма вежби 

на тлу, прескока, једне справе 

у упору и једне справе у вису; 

За ученице: наставни 

садржаји из програма вежби 

на тлу, прескока, греде и 

двовисинског разбоја. 

 

 
• СПОРТСКА ИГРА (по 

избору) 

 

- Понављање и учвршћивање 

• Теоријских часова (2 у 

првом и 2 у другом 

полугодишту). 

• Атлетика (10 часова) 

• Гимнастика: вежбе на 

справама и тлу (10 часова). 

• Спортска игра: по избору 

школе(12 часова) 

• Физичка активност, 

односно спортска 

активност:у складу са 

могућностима школе а по 

избору ученика (10 часова). 

• Пливање (10 часова). 

• Провера знања и вештина (4 

часа). 
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• Спортска 

игра (по 

избору) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Физичка, 

односно 

  раније обучаваних елемената 

игре. 

- Даље проширивање и 

продубљивање техничко- 

тактичке припремљености 

ученика у складу са изборним 

програмом за дату игру. На 

основу претходних умења у 

техници и тактици наставник 

планира конкретне садржаје 

из спортске игре. 

 

 

 
• Стручно веће наставника 

физичког васпитања, према 

програму који сам доноси из 

програма четвртог разреда 

(програм по избору ученика) у 

складу са могућностима 

школе, организује наставу за 

коју ученици покажу посебно 

интересовање. 

• Препорука: уколико је могуће, 

организовати наставу пливања 

(посебно обуку за непливаче) 
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Назив предмета : физичко васпитање Разред / одељење : I-1 

 

 
Недељни фонд часова : 2 Годишњи фонд часова : 66 Трајање образовања : четири 

 
. 

Општи циљ предмета: 

Циљ физичког васпитаља је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са 

осталим васпитно - образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика 

(когнитивном,афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицаљу, усавршаваљу и примени 

моторичких умеља, навика и неопходних теоријских знаља у свакодневним и специфичним условима живота и 

рада 

 
Посебни циљеви предмета: 

спортска 

активност: у 

складу са 

могућностим 

а школе. 

    

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

129 

 

 

 

1. Подстицаље раста и развоја и утицаље на правил но држаље тела (превенција постуралних поремећаја); 

2. Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знаља неопходн их самостални рад на љима; 

3. Стицаље моторичких умеља (вештина) и теоријских знаља неопходних за љихово усвајаље; 

4. Проширеље и продубљаваље интересоваља које су ученици стекл и у основној школи и потпун ије 

сагледаваље спортске гране, за коју показују посебан интерес; 

5.  Усвајаље знаља ради разумеваља значаја и сушти не физичког васnитаља дефинисан их оnштим циљем 

овог предмета (васпитно образовног подручја); 

6. Мотивација ученика за бављеље физичким активностима и формираље позитивних психа-социјалних образаца 

понашаља; 

7. Осnособљаваље ученика да стечена умеља, знаља и навике користе у свакодневним условима живота и рада. 
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НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 
ЦИЉ 

 
ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула ученик ће 

знати ) 

Број 

часова 

по теми 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

В
еж

б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
тв

р
ђ
. 

О
ст

ал
и

х
 

ч
ас

о
в
а 

 
I  

Теоријско 

образовање 

 
-Очување и унапређење 

здравља 

-Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

-Развијање креативности кроз 

покрет 

Развијање позитивнњ слике о 

себи 

-Промовисање позитивних 

социјалних интеракција 

 
-  Препознавање везе између физичке 

активности и здравља 

-  Упозна се са основним 

законитостима, принципима и 

правилима, методима, средствима и 

оптерећењима физичког вежбања 

-  Да схвате смисао, значај и вредност 

физичког вежбања и да га интегришу 

у свакодневни живот 

 
4 

 
4 

   

 
II 

 

 
Развијање и очување 

 

- Унапређивати и одржавати 

антропомоторичке способности 

12   12  
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Антропомо 

то - 

ричке 

спосо- 

бности 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

 
Оспособљавање за самостално 

вежбање у слободно време 

 
Очување и унапређивање 

здравља 

 
Развој позитивне слике о себи 

(снагу, издржљивост, брзину, 

гипкост и координацију) 

-  Познавати спортске техничко 

тактичке термине 

-  Продубити знања о функционисању 

појединих органских система 

приликом вежбања и опоравка 

-  Познавати основне појмове везане 

за карактеристике физичке 

активности: обим и интензитет 

-  Знати како да прати реакције 

организма на оптерећење (мерење 

пулса, праћење дисања итд.) 

-  Познавати пороцедуре безбедног 

вежбања 

Бити способан да самостално креира 

јдноставније програме физичког 

вежбања ( вежбе снаге, вежбе 

обликовања, трчање ) 

-  Профилисиати сопствене потребе 

за физичким вежбањем и 

систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

-  Одржавати личну и колективну 

хигијену 

-  Коростити физичку активност као 
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  средство са суочавање са стресом и 

његовим последицама 

-  Познавати узроке настајања 

неправилног држања тела 

-  знати основне вежбе за најважније 

мишине групе за правилно држање 

тела 

-  систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

-  Промовисати физичку активност 

као део здравог начина живота 

-  објективно вредновати и 

прихватати своје постигнуће и 

постигнуће других у физичкој 

активности 

-  Потврђивати своје способности и 

стицати самопоуздање 

-  Познавати основне појмове везане 

за карактеристике физичке 

активности: обим и интензитет 
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III 

Атлетика 

-Развијање моторичких умења 

и навика 

-Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

-  Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

-  Очување и унапређивање 

здравља 

-  Развој позитивне слике о 

себи 

-  Промовисање позитивних 

социјалних интеракција 

-  Имати профилисане сопствене 

потребе за физичким вежбањем и 

систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

-  Коростити физичку активност као 

средство са суочавање са стресом и 

његовим последицама 

-  Прихватитит сопствени физички 

изглед и способности и бити свестан 

развојних промена 

-  Потврђивати своје способности и 

стицати самопоуздање 

-  Решавати проблеме уз поштовање 

свог окружења 

-  Препознавати негативности у 

спорту и критички се односитти 

према њима(допинг,груба игра, 

навијачки изгреди и сл.) 

-  Коректно се односити према свим 

актерима спортског 

догађаја(играчи,тренери- 

наставници,судије,навијачи идр.) 

-  Моћи да сарађује са свим 

члановима екипе и учествује у 

тимском раду 

10 5 4 1  
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IV 
 

ЗАЈЕДНИЧК 

ПРОГРАМ 

ВЕЖБЕ НА 

СПРАВАМ 

А 

И ТЛУ 

-Развијање моторичких умења 

и навика 

-Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

-  Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

-  Очување и унапређивање 

здравља 

-  Развој позитивне слике о 

себи 

-  Промовисање позитивних 

социјалних интеракција 

-  Поседовати умења стечених у 

основниом образовању 

-  Имати профилисане сопствене 

потребе за физичким вежбањем и 

систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

-  Коростити физичку активност као 

средство са суочавање са стресом и 

његовим последицама 

-  Прихватитит сопствени физички 

изглед и способности и бити свестан 

развојних промена 

-  Потврђивати своје способности и 

стицати самопоуздање 

-  Решавати проблеме уз поштовање 

свог окружења 

-  Промовисати спортски фер-плеј 

-  Препознавати негативности у 

спорту и критички се односитти 

према њима(допинг,груба игра, 

навијачки изгреди и сл.) 

-  Коректно се односити према свим 

актерима спортског 

догађаја(играчи,тренери- 

наставници,судије,навијачи идр.) 

-  Моћи да сарађује са свим 

12 7 3 2  
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  члановима екипе и учествује у 

тимском раду 
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V  

 

 
Спортска 

игра, 

одбојка,кош 

арка, 

стони тенис, 

фудбал 

-Развијање моторичких умења 

и навика 

-Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

-  Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

-  Очување и унапређивање 

здравља 

-  Развој позитивне слике о 

себи 

-  Промовисање позитивних 

социјалних интеракција 

-  Поседовати умења из спортских 

игара стечена у основниом 

образовању 

-  Имати профилисане сопствене 

потребе за физичким вежбањем и 

систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

-  Коростити физичку активност као 

средство са суочавање са стресом и 

његовим последицама 

-  Прихватитит сопствени физички 

изглед и способности и бити свестан 

развојних промена 

-  Потврђивати своје способности и 

стицати самопоуздање 

-  Решавати проблеме уз поштовање 

свог окружења 

-  Промовисати спортски фер-плеј 

-  Препознавати негативности у 

спорту и критички се односитти 

према њима(допинг,груба игра, 

навијачки изгреди и сл.) 

-  Коректно се односити према свим 

актерима спортског 

догађаја(играчи,тренери- 

наставници,судије,навијачи идр.) 
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  - Моћи да сарађује са свим 

члановима екипе и учествује у 

тимском раду 
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VI 

 
Повезивање 

физичког 

васпитања 

са животом 

и радом 

-Развијање моторичких умења 

и навика 

-Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

-  Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

-  Очување и унапређивање 

здравља 

-  Развој позитивне слике о 

себи 

-  Промовисање позитивних 

социјалних интеракција 

-Стицање знања за практичну 

примену у природи 

(излети,логоровања,зимовања, 

кросеви,планинарења и сл.) 

ради активног одмора и нових 

пријатних доживљаја 

-  Поседовати и друга моторичка 

искуства у зависности од личних 

интересовања и могућности 

средине(плес,аеробик,клизање, 

вожња 

ролера,бицикла,пливање,скијање,ори 

јентиринг,борилачке вештине,итд.) 

-  Знање руковања разним 

инструментима(бусола, двоглед, 

алтиметар ,фотоапарат, камера 

,коришћење топографских карата 

,итд.) 

-  Знање пружања прве помоћи 

-  Усвајање навика боравка и и схране 

у природи 

-  Знање вожње скија и борда на снегу 

,скијање на води , вожња 

чамаца,једрење на дасци 

-  Самостална припрема и избор 

потребне опреме и реквизита за ове 

активности 
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Циљеви 

предмета: 

 

 

 

 

М А Т Е М А Т И К А  

 

1. Развијање логичког и апстрактног мишљења; 

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

3. Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа; 

4. Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских објеката и њихови узајамни односи и трансформације; 

5. Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 

6. Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 

7. Формирање основа за наставак образовања; 

8. Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и 

математичког начина мишљења.
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Годишњи фонд часова: 66 часова 
 

Разред: први 
 

 
ТЕМА 

 
ЦИЉ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

 

 
Реални бројеви 

• Проширивање знања 

о скупу реалних 

бројева 

• Упознавање са 

појмовима апсолутна 

и релативна грешка 

• 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 

N Z Q R, I R 

• Преглед бројева, 

операције са реалним 

бројевима 

• Апсолутна вредност 

реалног броја 

• Приближна вредност 

реалних бројева, правила 

заокругљивања 

На почетку теме ученике 

упознати са циљевима и 

исходима наставе, односно 

учења, планом рада и начинима 

оцењивања. 
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  • 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 

• Апсолутна и релативна 

грешка 

Облици наставе 
 

Предмет се реализује кроз 

следеће облике наставе: 

• теоријска настава (66 часова). 

 
 

Место реализације наставе 
 

• Настава се реализује у 

учионици или кабинету за 

математику. 

 

 

 
Препоруке за реализацију 

наставе 

• образложити циљ предмета, 

начин и критеријум 

оцењивања; 

• неопходна предзнања 

поновити уз максимално 

ангажовање ученика; 

• подстицати ученике на 

размишљање и самостално 

 

 

 

 

 

Пропорционалност 

• Проширивање знања 

о пропорцијама и 

процентном рачуну 

• Оспособљавање за 

примену пропорција 

и процената на 

решавање реалних 

проблеме 

• израчуна одређен део неке 

величине 

• одреди непознате чланове 

просте пропорције 

• прошири или скрати размеру и 

примени је у решавању 

проблема поделе 

• препозна директну или обрнуту 

пропорционалност две 

величине , примени je при 

решавању једноставних 

проблема и прикаже графички 

• Размера и пропорција 

• Директна и обрнута 

пропорционалност 

• Прост сразмерни рачун 

• Рачун поделе 

• Процентни и промилни 

рачун 
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  • одреди непознату главницу, 

проценат или процентни износ 

 закључивање; 

 примењивати разноврсне 

облике и методе рада, како би 

се подстакла активност 

ученика; 

 инсистирати на прецизности, 

тачности, систематичности и 

уредности у раду; 

 упућивати ученике на 

претраживање различитих 

извора и примену савремених 

технологија. 

 

 Реални бројеви: нагласити 

затвореност операција у 

одређеним скуповима и 

потребу да се постојећи скуп 

прошири новим. 

 

 Пропорционалност: 

користити што више 

конкретних примера из 

живота и струке 

 Рационални алгебарски 

 

 

 

 

 

 
Рационални 

алгебарски изрази 

• Проширивање знања 

о полиномима 

• сабира, одузима и множи 

полиноме 

• примени дистрибутивни закон 

множења према сабирању и 

формуле за квадрат бинома и 

разлику квадрата, збир и 

разлику кубова при 

трансформацији полинома 

• растави полином на чиниоце 

• одреди НЗД и НЗС полинома 

• трансформише једноставнији 

рационални алгебарски израз 

• Полиноми 

• Растављање полинома на 

чиниоце 

• НЗД и НЗС полинома 

• Трансформације 

рационалних алгебарских 

израза 

 

 

 

 

Геометрија 

• Проширивање знања 

о геометрији 

• разликује основне и изведене 

геометријске појмове 

• разликује међусобни однос 

углова (суседни, упоредни, 

унакрсни, комплементни, 

суплементни) 

• наведе и примени везе између 

углова са паралелним (или 

нормалним крацима) 

• наведе и примени релације 

• Геометријски појмови и 

везе између њих 

• Троугао 

• Значајне тачке троугла 

• Четвороугао 

• Талесова теорема 
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  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 

 изрази: тежиште треба да 

буде на разноврсности идеја, 

сврси и суштини 

трансформација полинома и 

алгебарских разломака, а не 

на раду са компликованим 

изразима. 

 

• Геометрија: инсистирати на 

прецизности, уредности и 

правилној терминологији. 

 

• Линеарне једначине и 

неједначине: истаћи 

повезаност између 

аналитичког и графичког 

приказа функције. Садржаје 

повезати са одговарајућим 

садржајима хемије, физике и 

примерима из свакодневног 

живота. 

Линеарне 

једначине и 

• Проширивање знања 

о линеарној 

једначини, 

• дефинише појам линеарне 

једначине 

• реши линеарну једначину 

• Линеарна једначина и 

њене примене 

• Линеарна функција и њен 
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неједначине нејeднaчини и 

функцији 

• Оспособљавање за 

анализу графика 

функције и његову 

примену 

• Примена знања о 

линеарним 

једначинама, 

системима и 

неједначинама на 

реалне проблеме 

• 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 

график 

• Линеарна неједначина 

• Систем линеарних 

једначина 

 

 

 

 

 
Оцењивање 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. активност ученика на часу; 

2. усмену проверу знања; 

3. писмену провера знања; 

4. тестове знања. 

 
 

Оквирни број часова по 

темама 

• Реални бројеви 7 часова 

• Пропорционалност 10 

часова 

• Рационални алгебарски 

изрази 13 часова 

• Геометрија 14 часова 

• Линеарне једначине и 

неједначине 14 часова 
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За реализацију 4 писменa 

задатка са исправкама 

планирано је 8 часова. 

 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

 
РАЗРЕД: I1 НЕДЕЉНИ ФОНД: 2 

 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 66 

 
План рада сачињен je на основу правилника о наставном плану и програму за средњу школу: 

 
-  подручје рада: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ 

-  образовни профил: ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР 

 
ТИПОЛОГИЈА НАСТАВНИХ ЧАСОВА 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

146 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕОПХОДНИ УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ И ДРУГО: 

 
1. Математика за први разред срење школе (Р. Деспотовић, Р. Тошић, Б. Шешеља) 

2. Збирка решених задатака из математике 1 (В.Богославов) 

3. Математика 2300 решених задатака за 3. и 4. степен стручне спреме ( М. Јоковић, И. Томић) 

 

TEMA 

 

обрада 

 

утврђивање 

 

вежбање 

 

обнављање 
провера и 

систематизацијa 

 

Σ 

Упознавање са начином 

и планом рада 

   
1 

  

1 

Пропорционалност 
величина 

4 2 4 
  

10 

Реални бројеви 3 1 2 1 1 8 

Рационални алгебарски 

изрази 
3 2 4 

 2 11 

Геометрија 4 3 7  1 15 

Линеарне једначине, 

неједначине и функције 
4 3 7 

 
3 17 

Писмени задаци 
    

4 4 

УКУПНО 18 11 24 2 11 66 
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РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

 

 
Циљ предмета: Стицање знања, вештина и формирање вредносних ставова информатичке писмености 

неопходних за живот и рад у савременом друштву. 

Разред први 
 

Назив и трајање модула предмета 
 

 

 
НАЗИВ МОДУЛА 

Трајање 

модула 

(часови) 

В 

Основе рачунарске технике 12 

Обрада текста 16 

Табеларни прорачуни 16 

Слајд - презентације 10 

Интернет и електронска комуникација 12 

УКУПНО: 66 
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Назив модула: Основе рачунарске технике   

Трајање модула: 12 часова 
  

 

ЦИЉЕВИ 

МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

ОБАВЕЗНИ И 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

Оспособљавање 

ученика за 

коришћење 

основних 

могућности 

рачунарског 

система 

• класификује фазе историјског 

развоја рачунара 

• наведе примере употребе рачунара 

у свакодневном животу 

• дефинише појмове хардвера и 

софтвера 

• објасни Фон Нојманов модел 

рачунара 

• разликује јединице за меру 

количине података 

• разликује основне компоненте 

рачунара 

• разликује факторе који утичу на 

перформансе рачунара 

• разликује врсте софтвера 

• дефинише оперативни систем (ОС) 

и наводи његове главне функције 

• подешава радно окружење ОС 

• историјски развој 

технологија за 

складиштење, обраду и 

пренос података 

• примена рачунара у 

разним областима 

људске делатности 

• блок-схема Фон 

Нојмановог модела 

рачунарског система 

• 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 

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 
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 • хијерархијски организује фасцикле 

и управља фасциклама и датотекама 

• разликује типове датотека 

• користи текст едитор оперативног 

система 

• црта помоћу програма за цртање у 

оквиру ОС 

• инсталира нови софтвер 

• компресује и декомпресује датотеке 

и фасцикле 

• обезбеђује заштиту рачунара од 

штетног софтвера 

• инсталира периферне уређаје 

• наводи примере и предности 

умрежавања рачунара 

• манипулише дељивим ресурсима у 

локалној мрежи 

• 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 

• подешавање радног 

окружења (позадина 

радне површине, сат, 

календар, језик тастатуре, 

резолуција монитора...) 

• концепти организације 

датотека и фасцикли 

• типови датотека 

• 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 

Одељење се дели на 2 групе приликом 

реализације: 

• Лабораторијских вежби 

 
 

Место реализације наставе 
 

• рачунарски кабинет 

 
 

Препоруке за реализацију наставе 
 

• Конкретне примере за вежбање прилагодити 

образовном профилу. 

• При реализацији 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). 
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  утичу на здравље 

корисника рачунара, 

животну средину и мере 

за њихову минимизацију 

• врсте лиценци, ауторска 

права и заштита података 

• Објаснити значај и направити хијерархију 

утицаја појединих компоненти рачунара 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, 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 
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Назив модула: Обрада текста   

Трајање модула: 16 часова 
  

 

ЦИЉЕВИ 

МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће 

бити у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

Оспособљавање 

ученика за рад са 

програмима за 

обраду текста 

• подешава радно окружење 

програма за обраду текста 

• управља текстуалним 

документима и чува их у 

различитим верзијама 

• креира и уређује текстуалне 

документе 

• креира и уређује табеле 

• уметне објекте у текст и 

модификује их 

• направи циркуларна писма 

• подешава параметре изгледа 

странице текстуалног 

документа 

• проналази и исправља 

правописне и словне грешке 

помоћу алата уграђених у 

програм за обраду текста. 

• подешавање радног окружења 

(палете алатки, пречице, лењир, 

поглед, зум...) 

• 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, 

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 
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 • прегледа и штампа 

текстуални документ 

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 

документа, појединачних страница 

и одређивање броја копија 

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 
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Назив модула: Табеларни прорачуни   

Трајање модула: 16 часова 
  

 

ЦИЉЕВИ 

МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула 

ученик ће бити у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

Оспособљавање 

ученика за рад са 

програмом за 

табеларне 

прорачуне 

• подешава радно 

окружење програма за 

табеларне прорачуне 

• управља табеларним 

документима и чува их у 

различитим верзијама 

• уноси податке 

различитих типова – 

• подешавање радног 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 

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. 

   табелу која ће се касније користити при 

изради циркуларног писма. 

 

Оцењивање 
 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

1. праћење остварености исхода 

2. тестове практичних вештина 
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 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 

• 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) 

• 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 

 

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 
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  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 

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: 

1. праћење остварености исхода 

2. тестове практичних вештина 
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Назив модула: 

 
Слајд – презентације 

  

Трајање модула: 10 часова 
  

 

ЦИЉЕВИ 

МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула 

ученик ће бити у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

Оспособљавање 

ученика за израду 

слајд – 

презентација и 

њихово 

презентовање 

• подешава радно 

окружење програма за 

израду слајд – 

презентације 

• управља слајд – 

презентацијама и чува их 

у различитим форматима 

и верзијама 

• додаје и премешта 

слајдове 

• припреми презентацију у 

складу са правилима и 

смерницама за израду 

презентације 

• користи различите 

организације слајда 

• уноси и форматира текст 

на слајду 

• додаје објекте на слајд 

• 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 

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 
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 • 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 

• 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, аутоматски, у 

петљи...) 

• наступ презентера (положај презентера, 

вербална и невербална комуникација, 

савладавање треме...) 

• 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 наставника а затим 

усмерити ученике да самостално 

вежбају. 

• Инсистирати на значају слајд 

презентација и важности квалитетног 
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   презентовања. 

• 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 
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Назив модула: Интернет и електронска комуникација 
 

Трајање модула: 12 часова 
 

 

ЦИЉЕВИ 

МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула 

ученик ће бити у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

Оспособљавање 

ученика за 

коришћење 

Интернета и 

електронску 

комуникацију 

• објасни појам и 

структуру Интернета 

• разликује начине 

повезивања рачунара са 

Интернетом 

• разликује Интернет – 

сервисе 

• објасни појмове 

хипертекста и WWW 

• користи садржаје са веба 

(WWW – сервиса) 

• проналази садржаје на 

вебу помоћу 

претраживача 

• процењује садржаје са 

веба на критички начин 

• преузима садржаје са 

веба 

• комуницира путем 

• 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 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 
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 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 

на локални рачунар) 

• радно окружење програма за 

електронску пошту 

• 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 

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 тражењу 

образовних веб сајтова и коришћењу 

система за електронско учење. 

• При обради електронског пословања 

демонстрирати различите врсте веб 
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   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. 
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Оцењивање 
 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење остварености исхода 

2. тестове практичних вештина 

 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
 

Сви предмети 
 

 

 
Назив предмета: ИСТОРИЈА 

Годишњи фонд часова: 66 

Разред: Први 

 

 

 
Циљеви предмета: 

1. Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести; 

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

3. Развијање индивидуалног и националног идентитета; 

4. Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање 

савременог  света (у националном, регионалном, европском и глобалном оквиру); 

5. Унапређивање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву 

(истраживачких 

вештина, критичког и креативног мишљења, способности изражавања и образлагања сопствених ставова, 

разумевања 
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мултикултуралности, развијање толеранције и културе аргументованог дијалога); 

6. Оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија; 

7. Развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културно-историјске баштинe 
 
 

 
ТЕМА 

 
ЦИЉ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Увод 

• 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 

• дефинише појам историје; 

• разликује историју као науку и 

као наставни предмет; 

• именује и разликује основне 

временске одреднице (годину, 

деценију, век, миленијум, еру); 

• лоцира одређени хронолошки 

податак у одговарајући 

миленијум, век и деценију; 

• препозна различите начине 

рачунања времена у прошлости и 

садашњости; 

• наведе основне историјске 

периоде у развоју човечанства и 

одреди граничне датуме који их 

деле; 

• дефинише појам историјских 

извора и познаје њихову основну 

поделу; 

• Историја као наука и као наставни 

предмет. Помоћне историјске 

науке. 

• Хронологија и историјски извори. 

• Главне одлике праисторије и њени 

остаци у Европи и Србији. 

На почетку теме ученике 

упознати са циљевима и 

исходима наставе, односно 

учења, планом рада и 

начинима оцењивања 

 

 
Облици наставе: 

 

Предмет се реализује кроз 

следеће облике наставе: 

• теоријска настава 

 

Место реализације 

наставе: 

• Теоријска настава се 

реализује у учионици или 
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 Европи и Србији. • објасни значај историјских 

извора у изучавању и разумевању 

прошлости; 

• разликује историјске изворе од 

историјске литературе; 

• именује институције и установе 

које изучавају и чувају 

историјске изворе и литературу 

(архив, музеј, библиотека); 

• опише начин живота у 

праисторији; 

• идентификује главне проналаске 

и њихове последице на начин 

живота људи у праисторији; 

• наведе и лоцира најважније 

праисторијске локалитете у 

Европи и Србији (Ласко, 

Алтамира, Винча, Лепенски 

Вир...). 

 одговарајућем кабинету. 

 
 

Оцењивање 
 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода; 

• тестове знања. 

 

 

 

 
 

Оквирни број часова по 

темама: 

• Увод – 4 часа; 

• Цивилизације старог века 

– 11 часова; 

• Европа и Средоземље у 

средњем веку – 13 часова; 

• Срби и њихово окружење 

у средњем веку – 16 

часова; 

 

 
Цивилизације 

старог века 

• Упознавање са 

глобалним 

прегледом 

цивилизација 

старог века. 

• Разумевање 

основних одлика 

• утврди основне претпоставке за 

настанак цивилизација старог 

века; 

• именује најважније цивилизације 

епохе старог века; 

• наведе и лоцира најважније 

цивилизације из најранијег 

• Глобални преглед цивилизација 

старог века. 

• Политичко-историјски оквир, 

државни и друштвени поредак 

(Стари исток – најзначајније 

државе Месопотамије, Египат, 

Персија; античка Грчка – критско- 
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 цивилизација 

старог века. 

• Унапређивање 

знања о 

друштвеним 

структурама 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 

периода историје човечанства 

(Месопотамија, Египат, Јудеја, 

Феникија, Крит, Индија, Кина); 

• одреди основне одлике и 

најважније тековине 

цивилизација Далеког истока 

(Индија, Кина); 

• опише друштвене структуре у 

најважнијим државама старог 

века; 

• објасни државно уређење 

цивилизација Старог истока, 

античке Грчке и Рима; 

• наведе религијске системе и 

њихове главне одлике у 

најважнијим државама старог 

века; 

• наведе врсте писама 

цивилизација старог века и 

препозна њихове особености; 

• идентификује основне одлике 

привреда најзначајнијих држава 

старог века; 

• опише начин живота припадника 

различитих друштвених слојева у 

државама старог века; 

микенски период, Дорска сеоба, 

Хомерско доба, колонизација, 

настанак полиса, државни и 

друштвени поредак Спарте и 

Атине, грчко-персијски ратови и 

атинска хегемонија, Пелопонески 

рат и његове последице; хеленизам 

– успон Македоније, царство 

Александра Великог и 

хеленистичке монархије; антички 

Рим – оснивање Рима и доба 

краљева, државни и друштвени 

поредак у републици, освајање 

Италије и Средоземља, грађански 

ратови и криза републике, главне 

одлике принципата и домината, 

Велика сеоба народа и њен утицај 

на пропаст Римског царства, 

настанак варварских држава). 

• Религија и култура (основне 

одлике религије Старог истока, 

античке Грчке, епохе хеленизма и 

античког Рима, хришћанство; 

писменост, књижевност, уметност, 

наука). 

• Привреда и свакодневни живот 

• Европа и свет од краја 

XV дo краја XVIII века – 

12 часова; 

• Српски народ под 

страном влашћу од краја 

XV дo краја XVIII века – 

10 часова. 

 

Препоруке за реализацију 

наставе: 

• структура програма 

конципирана је с циљем 

да помогне наставнику у 

планирању непосредног 

рада са ученицима, 

олакшавајући му 

одређивање обима и 

дубине обраде појединих 

наставних садржаја, 

• за сваку тематску целину 

дати су циљеви, исходи и 

садржаји, а исходи треба 

да послуже да наставни 

процес буде тако 
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 старог века. 

• Уочавање утицаја 

историјског 

наслеђа 

цивилизација 

старог века на 

савремени свет. 

• именује најзначајнија привредна, 

научна и културна достигнућа 

цивилизација старог века; 

• наведе главне тековине 

цивилизација старог века у 

савременом добу и препозна 

њихов значај; 

• уочи, наведе и упореди 

сличности и разлике између 

појава и процеса из историје 

старог века са појавама и 

процесима у савременом 

друштву. 

(основне одлике привредa Старог 

истока, античке Грчке, епохе 

хеленизма и античког Рима; појава 

новца; свакодневни живот – 

обичаји, занимања, култура 

исхране и становања). 

• Историјско наслеђе – повезивање 

прошлости и садашњости 

(тековине цивилизација старог 

века – архитектура, календар, 

иригациони систем, наука, 

медицина, саобраћајна средства, 

закони, римско право, филозофија, 

позориште, демократија, 

беседништво, олимпијске игре, 

спортови, терме, водовод, 

канализација, путеви, римски 

бројеви, арена...; јудаизам, 

хришћанство, римско наслеђе на 

територији Србије). 

обликован да се наведени 

циљеви остваре, 

• садржаје треба 

прилагођавати 

ученицима, како би 

најлакше и најбрже 

достигли наведене 

исходе, 

• наставник има слободу да 

сам одреди распоред и 

динамику активности за 

сваку тему, уважавајући 

циљеве предмета, 

• програм се може 

допунити садржајима из 

прошлости завичаја, чиме 

се код ученика постиже 

јаснија представа о 

историјској и културној 

баштини у њиховом крају 

(археолошка налазишта, 

музејске збирке), 

• у школама на наставном 

језику неке од 

националних мањина 

Европа и 

Средоземље у 

средњем веку 

• Разумевање 

основних одлика 

епохе средњег 

века. 

• истакне одлике периода средњег 

века и уочи основне разлике у 

односу на античку епоху; 

• лоцира одређени историјски 

• Основне одлике средњег века 

(хронолошки и просторни оквири, 

светске цивилизације у периоду 

средњег века). 
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 • 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. 

• Уочавање утицаја 

историјског 

наслеђа средњег 

догађај или појаву на временској 

ленти средњег века; 

• објасни формирање феудалне 

друштвене структуре и вазалне 

односе; 

• опише, на примеру Византије, 

Франачке, Француске, Енглеске 

и Немачке, друштвену структуру 

и државно уређење у средњем 

веку; 

• наведе и образложи 

организациону структуру 

православне и католичке цркве; 

• сагледа значај Великог раскола и 

његове последице; 

• опише настанак и ширење 

ислама; 

• разуме узроке и последице 

крсташких ратова; 

• уочи значај религије у средњем 

веку и њен утицај на културно 

стваралаштво; 

• наведе и опише највећа културна 

и техничка достигнућа у 

средњем веку; 

• идентификује основне одлике 

• Политичко-историјски оквир, 

државни и друштвени поредак 

(Франачка држава, значај Карла 

Великог; Византијско царство – 

грчко и римско наслеђе, 

Константин Велики, оснивање 

Цариграда, Јустинијан I и 

покушаји обнове Римског царства, 

успон царства и утицај на суседне 

народе – Бугаре, Србе, Русе; 

исламски свет у средњем веку – 

Мухамед и појава ислама, арапска 

освајања, особеност државног и 

друштвеног уређења; настанак 

феудалног друштва – формирање 

феудалне друштвене структуре, 

вазални односи, развој и структура 

феудалних држава – примери 

Француске, Енглеске и Немачке; 

Велика повеља слобода; крсташки 

ратови – најзначајнији походи и 

најпознатији учесници; развој 

средњовековних градова). 

• Религија и култура (хришћанска 

црква – црквена организација, 

монаштво, манастири као 

могу се обрадити и 

проширени наставни 

садржаји из прошлости 

тог народа, 

• важно је искористити 

велике могућности које 

историја као наративни 

предмет пружа у 

подстицању ученичке 

радозналости, која је у 

основи сваког сазнања, 

• наставни садржаји треба 

да буду представљени као 

„прича” богата 

информацијама и 

детаљима, не зато да би 

оптеретили памћење 

ученика, већ да би им 

историјски догађаји, 

појаве и процеси били 

предочени јасно, 

детаљно, живо и 

динамично, 

• посебно место у настави 

историје имају питања, 

како она која поставља 
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 века на савремени 

свет. 

привреде у средњем веку; 

• истакне одлике свакодневног 

живота друштвених слојева у 

средњем веку; 

• наведе главне тековине епохе 

средњег века у савременом добу; 

• препозна значај тековина епохе 

средњег века за савремени свет. 

средишта средњовековне културе 

и писмености, процеси 

покрштавања, Велики раскол и 

његове последице; појава 

јеретичких учења, културне 

области, школе и универзитети, 

проналасци, опште одлике 

уметности и књижевности, 

арапско-исламска култура и њен 

утицај на културу народа Европе). 

• Привреда и свакодневни живот 

(основне одлике привреде у 

средњем веку; развој банкарства; 

свакодневни живот – владар, двор 

и дворски живот, живот на селу и у 

граду, положај жене у средњем 

веку, обичаји, занимања, култура 

исхране и становања). 

• Историјско наслеђе – повезивање 

прошлости и садашњости 

(тековине средњег века – легенде и 

митови, хералдика, институције). 

наставник ученицима, 

тако и она која долазе од 

ученика, подстакнута 

оним што су чули у 

учионици или што су 

сазнали ван ње користећи 

различите изворе 

информација, 

• добро осмишљена питања 

наставника имају 

подстицајну функцију за 

развој историјског 

мишљења и критичке 

свести, не само у фази 

утврђивања и 

систематизације градива, 

већ и у самој обради 

наставних садржаја, 

• у зависности од циља 

који наставник жели да 

оствари, питања могу 

имати различите 

функције, као што су: 

фокусирање пажње на 

неки садржај или аспект, 

подстицање поређења, 

Срби и 

њихово 

окружење у 

• Проширивање 

знања о историји 

српских држава у 

средњем веку. 

• лоцира одређени догађај или 

појаву из српске средњовековне 

историје на временској ленти; 

• опише друштвену структуру и 

• Политичко-историјски оквир, 

државни и друштвени поредак 

(узроци и правци сеобе Словена, 

Јужни Словени према 
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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 

државно уређење српских земаља 

у средњем веку; 

• наведе одлике српске државности 

у средњем веку; 

• уочи и објасни на историјској 

карти промене граница српских 

држава у средњем веку; 

• уочи значај религије код Срба у 

средњем веку и њен утицај на 

културно стваралаштво; 

• именује најважније личности које 

су заслужне за развој српске 

културе у средњем веку; 

• наведе и опише највећа културна 

достигнућа код Срба у средњем 

веку; 

• идентификује основне одлике 

привреде у српским земљама у 

средњем веку; 

• истакне одлике свакодневног 

живота друштвених слојева у 

српским земљама у средњем 

веку; 

• наведе главне тековине српске 

средњовековне културе и уочи 

њихову присутност у савременом 

староседеоцима и суседима на 

Балканском полуострву, 

насељавање Бугара и Мађара и 

настанак њихових држава; Срби од 

VII до XII века – досељавање Срба 

и Хрвата, српске земље, Србија 

између Византије и Бугарске, успон 

Дукље; Србија у XII и почетком 

XIII века – Рашка између Византије 

и Угарске, Стефан Немања, Стефан 

Првовенчани, аутокефалност 

српске цркве – свети Сава; успон 

српске државе у XIII и почетком 

XIV века и Византија Палеолога – 

Урош I, Милутин, Стефан 

Дечански и битка код Велбужда; 

освајања Стефана Душана, 

успостављање патријаршије и 

проглашење царства, уређење 

државе, друштвени слојеви и 

односи, слабљење царства у време 

цара Уроша; постанак и развој 

средњовековне босанске државе; 

Турци Османлије и њихова 

освајања на Балкану, битка на 

Марици; Моравска Србија и њена 

трагање за појашњењем, 

• настава би требало да 

помогне ученицима у 

стварању што јасније 

представе не само о томе 

шта се десило, већ и 

зашто се то десило и 

какве су последице из 

тога проистекле, 

• у настави треба што више 

користити различите 

облике организоване 

активности ученика 

(индивидуални рад, рад у 

пару, рад у групи, 

радионице или домаћи 

задатак), 

• да би схватио догађаје из 

прошлости, ученик треба 

да их „оживи у свом 

уму”, у чему велику 

помоћ може пружити 

употреба различитих 

историјских текстова, 

карата и других извора 
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 земљама у средњем 

веку. 

• Развијање свести о 

значају 

средњовековне 

државности за 

настанак модерне 

српске државе. 

добу; 

• препозна значај средњовековне 

државности за настанак модерне 

српске државе. 

улога у борби против Османлија – 

кнез Лазар, бој на Косову; држава 

српских деспота и околне земље – 

Стефан Лазаревић и Ђурађ 

Бранковић, пад Цариграда и 

пропаст Византије, пад Смедерева, 

сеобе Срба у Угарску, слабљење и 

пад Босне, Зета за време Балшића и 

Црнојевића). 

• Религија и култура (покрштавање 

Срба и других Јужних Словена, 

мисија Ћирила и Методија и 

њихових ученика, језик и писмо, 

Мирослављево јеванђеље, 

књижевност – свети Сава, 

Теодосије, монахиња Јефимија; 

најзначајније задужбине, 

хералдика, правни споменици – 

Светосавски номоканон, Душанов 

законик, Рударски закон деспота 

Стефана Лазаревића). 

• Привреда и свакодневни живот 

(основне одлике привреде у 

српским земљама у средњем веку, 

развој рударства, значај 

Дубровника у привредном животу 

историјских података 

(документарни и играни 

видео и дигитални 

материјали, музејски 

експонати, илустрације), 

обилажење културно- 

историјских споменика и 

посете установама 

културе, 

• коришћење историјских 

карата изузетно је важно 

јер омогућавају 

ученицима да на 

очигледан и сликовит 

начин доживе простор на 

коме се неки од догађаја 

одвијао, помажући им да 

кроз време прате промене 

на одређеном простору, 

• треба искористити и 

утицај наставе историје 

на развијање језичке и 

говорне културе 

(беседништва), јер 

историјски садржаји 
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   српских земаља; свакодневни 

живот – владар, двор и дворски 

живот, живот на селу и граду, 

обичаји, занимања, култура исхране 

и становања). 

• Историјско наслеђе – повезивање 

прошлости и садашњости 

(тековине средњег века: ћирилица, 

институције српске цркве, 

светосавље, уметничка баштина, 

косовска легенда – утицај 

историјских и легендарних ликова 

Вука Бранковића, Милоша 

Обилића и Марка Краљевића на 

формирање националне свести и 

идентитета). 

богате и оплемењују 

језички фонд ученика, 

• у раду са ученицима 

неопходно је имати у 

виду интегративну 

функцију историје, која у 

образовном систему, где 

су знања подељена по 

наставним предметима, 

помаже ученицима да 

постигну целовито 

схватање о повезаности и 

условљености 

географских, економских 

и културних услова 

живота човека кроз 

простор и време, 

• пожељно је избегавати 

фрагментарно и 

изоловано учење 

историјских чињеница јер 

оно има најкраће трајање 

у памћењу и најслабији 

трансфер у стицању 

других знања и вештина, 

 

 
 

Европа и свет 

од краја XV 

до краја 

XVIII века 

• Стицање знања о 

историји 

најзначајнијих 

европских држава 

од краја XV до 

краја XVIII века. 

• Унапређивање 

знања о 

друштвеним 

структурама и 

• идентификује основне одлике 

периода од краја XV до краја 

XVIII века у историји Европе; 

• сагледа значај и последице 

великих географских открића; 

• опише, на примеру Француске, 

Енглеске, Пруске, Аустрије, 

Русије и Шпаније, друштвену 

структуру и државно уређење у 

апсолутистичким монархијама; 

• Политичко-историјски оквир, 

државни и друштвени поредак 

(велика географска открића – 

путовања Бартоломеа Дијаза, Васка 

да Гаме, Кристифора Колумба и 

Фернанда Магелана, унапређивање 

бродоградње, усавршавање 

компаса, астролаба, дурбина и 

часовника; улога и значај великих 

европских градова – Фиренце, 
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 државним 

институцијама у 

Европи од краја XV 

до 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. 

• сагледа значај реформације и 

именује најзначајнија 

протестанска учења; 

• именује најважније ствараоце 

епохе хуманизма и ренесансе и 

наведе њихова дела; 

• наведе најзначајнија културна и 

техничка достигнућа у периоду 

од краја XV до краја XVIII века; 

• идентификује основне одлике 

привреде у периоду од краја XV 

до краја XVIII века; 

• истакне одлике свакодневног 

живота друштвених слојева у 

периоду од краја XV до краја 

XVIII века; 

• наведе главне тековине периода 

од краја XV до краја XVIII века и 

препозна њихов значај у 

савременом добу. 

Венеције, Ђенове, Париза, 

Лондона, Антверпена, Амстердама; 

почеци грађанске класе, сталешко 

друштво, апсолутистичке 

монархије – примери Француске, 

Енглеске, Пруске, Аустрије, Русије, 

Шпаније). 

• Религија и култура (хуманизам и 

ренесанса: књижевност, уметност и 

политичка мисао – Данте 

Алигијери, Франческо Петрарка, 

Ђовани Бокачо, Еразмо 

Ротердамски, Николо Макијавели, 

Микеланђело Буонароти, Леонардо 

да Винчи, Рафаело Санти, Тицијан 

Вечели, Албрехт Дирер...; 

реформација и противреформација, 

улога Мартина Лутера, 

протестантизам, католичка реакција 

– улога језуита; верски сукоби и 

ратови, инквизиција). 

• Привреда и свакодневни живот 

(основне одлике привреде у 

периоду од краја XV до краја XVIII 

века; мануфактура као нови начин 

производње, револуција цена; 

• у настави треба, кад год је 

то могуће, примењивати 

дидактички концепт 

мултиперспективности, 

 

 

 

 

 
• одређене теме, по 

могућности, треба 

реализовати са 

одговарајућим 

садржајима из сродних 

предмета. 
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   преношење економских центара са 

Средоземља на атлантску обалу; 

велике банкарске породице и 

њихов утицај – примери Медичија, 

Фугера...; оснивање берзи; 

свакодневни живот – владар, двор и 

дворски живот, живот на селу и 

граду, положај жене, обичаји, 

занимања, култура исхране и 

становања). 

• Историјско наслеђе – повезивање 

прошлости и садашњости (тековине 

периода од краја XV до краја XVIII 

века – научна и техничка открића и 

културно-уметничко наслеђе). 

 

 
Српски народ 

под страном 

влашћу од 

краја XV до 

краја XVIII 

века 

• 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 

• 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; 

• Политичко-историјски оквир, 

државни и друштвени поредак 

(османска освајања, држава и 

друштво – Сулејман Величанствени 

и врхунац османске моћи, друштво 

– муслимани и хришћани, тимарски 

систем; положај Срба у Османском 

царству – раја и власи; Срби у 

ратовима Аустрије и Млетачке 

републике против Османског 

царства – Дуги, Кандијски, Велики 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

174 

 

 

 
 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. 

• 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. 

бечки, ратови 1716–1718. и 1737– 

1739. године, Кочина крајина; 

хајдуци и ускоци, сеобе Срба – 

Лика, Кордун, Хрватска, Славонија, 

Далмација, Банат, Бачка, Срем; 

Срби под хабзбуршком и 

млетачком влашћу – статус и 

привилегије, Војна крајина, 

настанак грађанства код Срба). 

• Религија и култура (исламизација, 

Пећка – српска патријаршија: 

верска, културна, национална и 

политичка установа; 

покатоличавање и унијаћење, 

Карловачка митрополија, школске 

реформе Марије Терезије и Јосифа 

II, настанак елита – трговци, 

официри, свештеници, чиновници, 

учитељи, правници; Доситеј 

Обрадовић, Карловачка гимназија). 

• Привреда и свакодневни живот 

(основне одлике привреде у 

српским земљама у периоду од 

краја XV до краја XVIII века, значај 

Дубровачке републике у 

привредном животу; свакодневни 
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   живот – живот на селу и граду, 

обичаји, занимања, култура исхране 

и становања). 

 

 

 

Основни циљеви изучавања наставног предмета Историја су: 

8. Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести; 

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

10. Развијање индивидуалног и националног идентитета; 

11. Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света (у националном, 

регионалном, европском и глобалном оквиру); 

12. Унапређивање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (истраживачких вештина, критичког и 

креативног мишљења, способности изражавања и образлагања сопствених ставова, разумевања мултикултуралности, развијање толеранције и 

културе аргументованог дијалога); 

13. Оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуникационих 

технологија; Развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности 

неговања културно-историјске баштине. 

 
Исходи 

По завршетку обраде наставних садржаја за I разред средње школе ученик ће бити у стању да: 

 дефинише појам историје; 

 препозна различите начине рачунања времена у прошлости и садашњости; 

 наведе основне историјске периоде у развоју човечанства и одреди граничне датуме који их деле; 
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 објасни значај историјских извора у изучавању и разумевању прошлости; 

 разликује историјске изворе од историјске литературе; 

 именује институције и установе које изучавају и чувају историјске изворе и литературу (архив, музеј, библиотека); 

 опише начин живота у праисторији; 

 идентификује главне проналаске и њихове последице на начин живота људи у праисторији; 

 утврди основне претпоставке за настанак цивилизација старог века; 

 именује најважније цивилизације епохе старог века; 

 наведе и лоцира најважније цивилизације из најранијег периода историје човечанства (Месопотамија, Египат, Јудеја, Феникија, Крит, Индија, 

Кина); 

 опише друштвене структуре у најважнијим државама старог века; 

 објасни државно уређење цивилизација Старог истока античке Грчке и Рима; 

 наведе религијске системе и њихове главне одлике у најважнијим државама старог века; 

 наведе врсте писама цивилизација старог века и препозна њихове особености; 

 идентификује основне одлике привреда најзначајнијих држава старог века; 

 именује најзначајнија привредна, научна и културна достигнућа цивилизација старог века; 

 наведе главне тековине цивилизација старог века у савременом добу и препозна њихов значај; 

 уочи, наведе и упореди сличности и разлике између појава и процеса из историје старог века са појавама и процесима у савременом друштву; 

 истакне одлике периода средњег века и уочи основне разлике у односу на античку епоху; 

 лоцира одређени историјски догађај или појаву на временској ленти средњег века; 

 објасни формирање феудалне друштвене структуре и вазалне односе; 

 опише, на примеру Византије, Франачке, Француске, Енглеске и Немачке, друштвену структуру и државно уређење у средњем веку; 

 наведе и образложи организациону структуру православне и католичке цркве; 

 сагледа значај Великог раскола и његове последице; 

 опише настанак и ширење ислама; 

 разуме узроке и последице крсташких ратова; 

 уочи значај религије у средњем веку и њен утицај на културно стваралаштво; 
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 наведе и опише највећа културна и техничка достигнућа у средњем веку; 

 идентификује основне одлике привреде у средњем веку; 

 наведе главне тековине епохе средњег века у савременом добу; 

 препозна значај тековина епохе средњег века за савремени свет; 

 лоцира одређени догађај или појаву из српске средњовековне историје на временској ленти; 

 опише друштвену структуру и државно уређење српских земаља у средњем веку; 

 наведе одлике српске државности у средњем веку; 

 уочи и објасни на историјској карти промене граница српских држава у средњем веку; 

 уочи значај религије код Срба у средњем веку и њен утицај на културно стваралаштво; 

 именује најважније личности које су заслужне за развој српске културе у средњем веку; 

 наведе и опише највећа културна достигнућа код Срба у средњем веку; 

 идентификује основне одлике привреде у српским земљама у средњем веку; 

 наведе главне тековине српске средњовековне културе и уочи њихову присутност у савременом добу; 

 препозна значај средњовековне државности за настанак модерне српске државе; 

 идентификује основне одлике периода од краја XV до краја XVIII века у историји Европе; 

 сагледа значај и последице великих географских открића; 

 опише, на примеру Француске, Енглеске, Пруске, Аустрије, Русије и Шпаније, друштвену структуру и државно уређење у апсолутистичким 

монархијама; 

 сагледа значај реформације и именује најзначајнија протестанска учења; 

 именује најважније ствараоце епохе хуманизма и ренесансе и наведе њихова дела; 

 наведе најзначајнија културна и техничка достигнућа у периоду од краја XV до краја XVIII века; 

 идентификује основне одлике привреде у периоду од краја XV до краја XVIII века; 

 истакне одлике свакодневног живота друштвених слојева у периоду од краја XV до краја XVIII века; 

 наведе главне тековине периода од краја XV до краја XVIII века и препозна њихов значај у савременом добу; 

 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; 
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 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. 

 

 
Начин остваривања програма 

 
Коришћењем активних метода рада, као и развијањем креативног и критичког мишљења, наставник треба да од ученика формира активног 

учесника у наставном процесу. У вези с тим, од нарочитог значаја је коришћење задатака који захтевају примену наученог у разумевању и решавању 

свакодневних проблемских ситуација. 

Приликом оцењивања, неопходно је информисати ученике о критеријумима за оцењивање. 

Изучавањем историје код ученика се развија способност логичког закључивања и схватања узрочно-последичних веза, као и развој 

критичког мишљења. 

Да би се подстакла радозналост ученика, наставни садржаји морају им се презентовати на жив и динамичан начин, уз мноштво информација 

и детаља. Ученици морају да дођу до одговора на питања: шта се десило у одређеном историјском периоду; зашто се то десило; какве су последице из 

тога проистекле. Нарочито је важно подстицати ученике да самостално долазе до одговора на ова питања. 

Коришћење изворних историјских текстова и историјске литературе, историјских карата, документарних и играних филмова, музејских 

експоната, илустрација, затим обиласци културно-историјских споменика и установа културе – све наведено од кључног је значаја за јасно 

формирање слике прошлости код ученика. 
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С обзиром на мултидисциплинаран карактер историјске науке, неопходно је у наставном процесу остварити корелацију историје са другим 

наставним предметима (првенствено са географијом, српским језиком, ликовном културом, музичком културом, верском наставом, грађанским 

васпитањем), што се може остварити кроз редовну наставу, додатни рад, слободне активности, излете, екскурзије и сл. 

У историји као наративном предмету фронтални облик рада мора бити основни, али, кад год је то могуће, треба користити групне и 

индивидуалне облике рада, с циљем активизације ученика, њиховог оспособљавања за самосталан рад и продуктивно усвајање знања и навика. Иако 

у настави историје монолошка и дијалошка метода имају важно место, то не значи да не треба користити и остале наставне методе. Нарочит значај има 

коришћење изворних историјских текстова, чијом ће анализом ученици најбоље осетити специфичност неког историјског феномена и упознати 

основне елементе научног истраживања и историјске научне критике, затим писање есеја, реферата и семинарских радова, као и игровне радионице. 

 

 

 
Евалуација 

 
➢ Усмено проверавање напредовања ученика (редовно, комплексно и периодично), при чему се оцењује обим и квалитет знања и интересовања 

➢ Контролни писани задаци 

➢ Тестови провере знања 

➢ Домаћи радови (реферати и семинарски радови, радне свеске, белешке из прочитане научне историјске литературе, историјске белетристике и 

историји сродних дисциплина, израда хронолошких таблица, историјских карата, речника историјских појмова, израда албума историјских слика 

и слично) 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН 
 
 

Ред. 

број 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ БРОЈ ЧАСОВА 

Обр. Утв. Систем. 

I УВОД 3 2  

II ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ СТАРОГ ВЕКА 10 3 1 

III ЕВРОПА И СРЕДОЗЕМЉЕ У РАНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

4 2 1 

IV ЈУЖНИ СЛОВЕНИ У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 2 1  

V ЕВРОПА У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 5 2 1 

VI СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У ПОЗНОМ 
СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

4 3 1 

VII ЕВРОПА И СВЕТ ОД КРАЈА XV ДО ПОЧЕТКА 

XIX ВЕКА 

6 3 1 

VIII СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД 
КРАЈА XV ДО СРЕДИНЕ XIX ВЕКА 

6 4 1 

УКУПНО ЧАСОВА: 66 40 20 6 
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Назив предмета: ФИЗИКА  

Годишњи фонд часова: 66 

Разред: први 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циљеви предмета: 

1. Развијање функционалне писмености - природно-научне и техничке; 

2. Стицање знања о основним физичким појавама значајним за струку и разумевање основних физичких 

закона; 

3. Развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу; 

4. Развијање свести о значају експеримента при упознавању, разумевању и проверавању физичких 

законитости; 

5. Стицање способности за уочавање, формулисање и решавање једноставнијих проблема; 

6. Схватање значаја физике за технику и природне науке; 

7. Развијање способности и вештина за примену знања из физике у струци; 

8. Стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 

9. Развијање правилног односа ученика према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 

10. Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија; 

11. Развијање радних навика и одговорности. 
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ТЕМА 

 
ЦИЉ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

 

 

 

 
 

Увод у физику 

• Схватање 

значаја 

физике као 

науке и њене 

повезаности 

са другим 

наукама. 

• Проширива 

ње знања 

офизичким 

величина 

• 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 

• Физика – фундаментална природна 

наука 

• Физичке величине и њихове 

јединице 

• Скаларне и векторске величине 

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 са 

демонстрационим огледима 

(60 часова) 

• лабораторијске вежбе (6 

часова) 

 

Место реализације наставе 
 

Настава се реализује у учионици 

или у кабинету за физику 

 

 

 

 
Кинематика 

Разумевање 

основних 

кинематичких 

величина и 

закона 

 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 

• Референтни систем. 

• Подела кретања. 

Средња и тренутна брзина 
 

• Равномерно праволинијско кретање 

• Убрзање. Равномерно промељиво 

праволинијско кретање 
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  • изведе лабораторијску вежбу, 

правилно и безбедно рукује 

наставним средствима, изврши 

потребне прорачуне и израчуна 

грешке при мерењу 

• Демонстрациони оглед: 

– Провера кинематичких закона 

праволинијског кретања помоћу 

колица, динамометра и тегова 

 

• Лабораторијска вежба: 

– Провера закона равномерног и 

равномерно убрзаног кретања 

помоћу Атвудове машине 

 

 

 

 

 

 
 

Препоруке за реализацију 

наставе 

• користити сва доступна 

наставна средства 

• користити мултимедијалне 

презентације 

• упућивати ученике да користе 

интернет и стручну 

литературу 

• подстицати ученике да раде 

рачунске задатке 

• примењивати рад у паровима 

и рад у мањим групама 

• мотивисати ученике да 

самостално решавају 

проблеме користећи 

истраживачки приступ 

научном образовању 

• континуирано упућивати 

 

 

 

 

 

 

 
Динамика 

• Разумевање 

основних 

динамичких 

величина и 

Њутнових 

закона 

• Стицање 

основних 

знања о 

гравитацији 

• 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 

• Основне динамичке величине: маса, 

сила и импулс 

• Први Њутнов закон – закон 

инерције 

• Други Њутнов закон – основни 

закон динамике 

• Трећи Њутнов закон – закон акције 

и реакције 

• Гравитациона сила 

• Тежина тела 

 
 

• Демонстрациони огледи: 

– Мерење силе помоћу динамометра 

– Провера другог Њутновог закона 
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  • изведе лабораторијску вежбу, 

правилно и безбедно рукује 

наставним средствима, изврши 

потребне прорачуне и израчуна 

грешке при мерењу 

помоћу колица, динамометра и 

тегова 

 

• Лабораторијска вежба: 

– Провера другог Њутновог закона 

помоћу колица са тегом 

ученике на примену физике у 

будућем позиву и 

свакодневном животу кроз 

примере из праксе 

 

 

 

 

 
Оцењивање 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

 

 

 

Оквирни број часова по 

темама 

 

 

 
• Увод у физику (2 часа) 

Кинематика (12 часова) 

 

 

 

 

 
Кружно и 

ротационо 

кретање 

• Упознавање 

величина 

везаних за 

кинематику и 

динамику 

кружног и 

ротационог 

кретања 

• 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 

• Центрипетално убрзање 

• Угаона брзина и угаоно убрзање 

• Центрипетална и центрифугална 

сила 

• Момент силе, момент импулса и 

момент инерције 

 

• Демонстрациони огледи: 

– Демонстрација ротационог кретања 

помоћу Обербековог точка 

Термодинами 

ка 

• Упознавање 

основних 

• разуме појмове унутрашња 

енергија и количина топлоте 

• Унутрашња енергија и топлота 

• I и II принцип термодинамике 
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 појмова и 

процеса у 

термодинами 

ци 

• дефинише термодинамичке 

принципе 

• разуме појам коефицијента 

корисног дејства 

• Кофицијент корисног дејства 

 
 

• Демонстрациони оглед: 

– Демонстрација различитих 

механизама преноса топлоте 

Динамика (15 часова) 

Кружно и ротационо кретање (9 

часова) 

Термодинамика (9 часова) 

Електрично и магнетно поље 

(13 часова) 
 

 

 

 

 

 

 

 
Електрично и 

магнетно 

поље 

• Проширива 

ње знања из 

електростати 

ке 

• Проширива 

ње знања о 

једносмерној 

струји и 

упознавање 

карактеристи 

ка 

наизменичне 

струје 

• Упознавање 

карактеристи 

ка магнетног 

поља 

електричне 

струје 

• 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 

• Наелектрисавање тела. Кулонов 

закон 

• Једносмерна електрична струја 

• Магнетно поље. 

Магнетна индукција и магнетни 

флукс 

• Електромагнетна индукција 

• Наизменична струја 

• Демонстрациони огледи: 

– Демонстрација поступака за 

наелектрисавање тела 

– Ерстедов оглед 

– Демонстрација електромагнетне 

индукције 

 

• Лабораторијска вежба 

– Провера Омовог закона 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
 

• Сви стручни предмети у којима се примењује физика 

• Математика 

• Рачунарство и информатика 

РАЗРЕД: I1 НЕДЕЉНИ ФОНД: 2

 ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 66 

ФИЗИКА 

План рада сачињен je на основу правилника о наставном плану и програму објављеном у „Просветном гласнику“, број 11 

од 2013. године 

 
- подручје рада: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ 

- образовни профил: ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР 

 

ТИПОЛОГИЈА НАСТАВНИХ ЧАСОВА 
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TEMA 

 

обрада 

 

утврђивање 

 

вежбање 

 

обнављање 
провера и 

систематизацијa 

 

Σ 

 

Увод у физику 
   

2 
  

2 

Кинематика 6 3 2 / 1 12 

Динамика 9 2 3 / 1 15 

Кружно и ротационо 

кретање 
5 2 2 / 1 10 

Термодинамика 6 1 3 / / 10 

Електрично и магнетно 

поље 
10 3 2 / 2 17 

УКУПНО 36 11 12 2 5 66 

 

 

 

 

НЕОПХОДНИ УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ И ДРУГО: 

 
1. Физика за четворогодишње стручне школе (Татјана Бобић, Милан Распоповић) 

2. Физика са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за први разред средње школе 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

188 

 

 

 

 

 

 

 
Годишњи фонд 

часова: 

ГЕОГРАФИЈА 

33 

Разред: Први 
 

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

Циљеви предмета: 
2. Развој географског логичког мишљења и стицање нових знања, вештина и ставова из области физичке географије; 

3. Примена нових информационо-комуникационих технологија у географији и уочавање њихове важности у географским 

сазнањима; 

4. Развијање свести о значају одрживог развоја, заштити и очувању природне и животне (друштвене) средине; 

5. Унапређивање вештина и способности за проналажење, анализу, примену и саопштавање географских чињеница и 

законитости; 

6. Унапређивање вештине активног, функционалног и кооперативног учења и развој мотивације за самостално учење. 
 

 
ТЕМА 

 
ЦИЉ 

ИСХОДИ 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ 

ПО ТЕМАМА 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

 
Увод 

• Стицање знања о 

предмету проучавања 

физичке географије, 

подели, значају у 

систему наука 

• Проширивање знања 

• дефинише предмет изучавања 

физичке географије, поделу и 

значај 

• разликује Земљине сфере и разуме 

њихове узрочно-последичне везе 

• Физичка географија: 

предмет, подела и 

значај; условљеност и 

повезаност Земљиних 

сфера 

На почетку теме ученике 

упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима 

оцењивања. 
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 о међусобној 

условљености 

Земљиних сфера 

   

Облици наставе 
 

Предмет се реализује кроз 

следеће облике наставе: 

теоријска настава (33 часа) 

 

 

Место реализације наставе 
 

Настава се реализује у 

кабинету, учионици и 

ваншколском амбијенту 

(непосредна природа и други 

потенцијали локалне 

средине). Организациони 

облици наставе: фронтални, 

групни, рад у пару, 

индивидуални и 

индивидуализовани рад. 

Наставне методе: монолошка 

метода, дијалошка метода, 

метод дискусије, 

илустративно-демонстартивна 

 

 

 

 

 

 

 

 
Литосфера, 

унутрашња 

грађа Земље и 

рељеф Земљине 

површине 

• 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 

• 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) 

• Унутрашња грађа 

Земље и тектоника 

плоча; 

• Минерали и стене 

• Постанак континената 

и океанских басена, 

основни облици 

рељефа континената 

• Вулкани и 

земљотреси: процес и 

распрострањеност на 

Земљиној површини 

• Облици рељефа 

настали радом 

спољашњих сила 

(ерозија и 

акумулација) 

• Ерозивни облици 

• Акумулациони 

облици 
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    метода, рад са текстом, 

кооперативно учење, 

практичан и истраживачки 

рад ученика, проблемска 

настава, тимска настава, 

учење по моделу, 

конвергентно учење, 

дивергентно учење, 

лабораторијско, 

експериментална метода, 

учење у школској и 

ваншколској библиотеци и 

медијатеци. 

 

 
Препоруке за реализацију 

наставе 

• коришћење савремених 

електронских 

помагала,аналогних и 

дигиталних географских 

карата различитог размера 

и садржаја 

• коришћење информација са 

Интернета 

 

 

 

 

 

 

 

 
Атмосфера 

• Проширивање 

основних знања о 

факторима и 

елементима климе 

• Стицање знања о 

утицају климе на 

живот људи 

• 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) 

• Климатски фактори и 

елементи климе 

(подела) 

• Основне 

карактеристике 

елемената климе 

• Време и клима 

(прогноза времена, 

типови климе) 

• Утицај климе на 

човека 

• Утицај човека на 

климу 

 

 
 

Хидросфера 

• Развијање свести о 

значају светског мора 

за живот и рад људи 

• Проширивање знања 

о подземним и 

површинским водама 

• Стицање знања о 

• дефинише појам Светског мора 

• лоцира на карти и објасни основне 

карактеристике: океана, мора, залива, 

мореуза 

• објасни различите вредности 

салинитета и температуре у односу на 

географски положај 

• Светско море: подела, 

особине и кретања 

морске воде 

• Подземне воде 

• Реке 

• Језера 

• Утицај човека на 
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 утицају човека на 

водне ресурсе 

• 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) 

водне ресурсе • коришћење интерактивних 

метода рада 

• коришћење основне 

литературе уз употребу 

савремених технологија за 

презентовање 

• користити географске и 

историјске карте опште и 

тематске 

• коришћење писаних извора 

информација (књиге, 

статистички подаци, 

часописи...) 

 

Оцењивање 
 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестови знања 

 

 

 

 

 
Биосфера 

• Упознавање са 

типовима и 

географским 

распоредом 

замљишта 

• Развијање свести о 

законитостима 

распореда биљног и 

животињског света на 

Земљи 

• 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 

• Постанак и основни 

типови тла 

• Биљне заједнице и 

животињски свет на 

Земљи 
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Природни 

услови у 

функцији 

туризма 

▪ Проширивање знања 

о утицају рељефа, 

временских прилика и 

водних објеката на 

туризам 

• 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...) 

• Утицај рељефа на 

развој туризма 

• Временске прилике и 

туризам 

• Водни објекти и 

туризам 

• Заштићене природне 

вредности 

 

Оквирни број часова по 

темама 

• увод - 2 часа 

• Литосфера, унутрашња 

грађа Земље и рељеф 

Земљине површине - 9 

часова 

• Атмосфера - 8 часова 

• Хидросфера - 7 часова 

• Биосфера - 3 часа 

• Природни услови у 

функцији туризма - 4 часа 

 

 

 

Ред. 
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1. 

 

УВОД 

 

1 

 

1 

   

2 
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2. 

 

ЛИТОСФЕРА, УНУТРАШЊА ГРАЂА ЗЕМЉЕ 

И РЕЉЕФ ЗЕМЉИНЕ ПОВРШИНЕ 

  

6 

 

3 

  

9 

 

3. 

 

АТМОСФЕРА 

 

5 

 

2 

 

1 

 

8 

 

4. 

 
 

ХИДРОСФЕРА 

 
5 

 
2 

  
7 

 
5. 

 
БИОСФЕРА 

 
2 

 
1 

  
3 

 
6. 

 
ПРИРОДНИ УСЛОВИ У ФУНКЦИЈИ 

ТУРИЗМА 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
4 
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СВЕГА 

 

 
1 

 

 
21 

 

 
9 

 

 
2 

 

 
33 

 
 

Тематска структура годишњег програма редовне наставе 
 

Предмет: Географија – I разред 

Наставна тема: УВОД 

 

 

Садржај 

(наставне 

јединице) 

 

Циљ 

 

Исходи 
Активности, 

облици, 

методе 

 
Средства 

 

Евалуација, 

самоевалуац. 

- Физичка 

географија: 

предмет, 

подела и 

значај; 

условљено 

ст и 

повезаност 

Земљиних 

сфера 

- Стицање 

знања о 

предмету 

проучавања 

физичке 

географије, 

подели, 

значају у 

систему наука 

- Проширивање 

знања о 

- Дефинише предмет 

изучавања, физичке 

географије и значај 
 

- Разликује Земљине 

сфере и разуме 

њихове узрочно- 

последичне везе 

разговор 

демонстра- 

ција 

метода 

читања 

метода 

писања 

писани 

материјали 

и извори 

уџбеник 

слике 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 
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 међусобној 

условљености 

Земљиних 

сфера 

   ученика на 

часу 

Корелација:Историја 

 
 

Тематска структура годишњег програма редовне наставе 
 

Предмет: Географија – I разред 

Наставна тема: ЛИТОСФЕРА, УНУТРАШЊА ГРАЂА ЗЕМЉЕ И РЕЉЕФ ЗЕМЉИНЕ ПОВРШИНЕ 
 

 

 
 

Садржај 

(наставне 

јединице) 

 

Циљ 

 

Исходи 
Активности, 

облици, 

методе 

 
Средства 

 

Евалуација, 

самоевалуац. 

- Унутрашња 

грађа Земље и 

тектонска 

плоча; 

- Минерали и 

стене; 

- Постанак 

континената и 

- Проширивање 

знања о 

унутрашњој 

грађи Земље и 

основним 

тектонским 

процесима 

- Стицање 

нових и 

продубљених 

- Наведе особине 

унутрашњих 

Земљиних сфера; 

- Зна узроке кретања 

литосферних плоча; 

- Дефинише појам 

минерала и стена и 

познаје њихову 

поделу; 

- Објасни постанак 

разговор 

демонстра- 

ција 

метода 

читања 

метода 

писања 

писани 

материјали 

и извори 

уџбеник 

слике 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 
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океанских 

басена; 

- Вулкани и 

земљотреси; 

- Облици 

рељефа 

настали радом 

спољашњих 

сила 

- Ерозивни 

облици; 

- Акумулативни 

облици; 

знања о 

основним 

облицима 

рељефа на 

Земљи 

- Проширивање 

знања о 

основним 

ерозивним и 

акумулациони 

м процесима 

континената и 

океанских басена; 

- Наведе вулканске и 

трусне зоне на Земљи; 

- Објасни деловање 

спољашњих сила; 

- Именује ерозивне и 

акумулационе облике 

рељефа; 

  
задовољство 

ученика на 

часу 

Корелација: 

Биологија 
 
 

Тематска структура годишњег програма редовне наставе 
 

Предмет: Географија – I разред 

Наставна тема: АТМОСФЕРА 
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Садржај 

(наставне 

јединице) 

 

Циљ 

 

Исходи 
Активности, 

облици, 

методе 

 
Средства 

 

Евалуација, 

самоевалуац. 

 

- Климатски 

фактори и 

елементи 

климе; 

- Основне 

карактерист 

ике 

елемената 

климе; 

- Време и 

клима; 

- Утицај 

климе на 

човека; 

- Утицај 

човека на 

климу 

- Прошитивање 

основних 

знања о 

факторима и 

елементима 

климе; 

- Стицање 

знања о 

утицају климе 

на живот 

људи; 

- Објасни факторе који 

утичу на климу; 

- Наведе елементе 

климе; 

- Зна временске и 

климатске елементе 

који утичу на 

здравље човека; 

- Зна како време утиче 

на организам човека; 

- Зна савремене 

промене у атмосфери 

и њихов утицај на 

здравље људи; 

разговор 

демонстра- 

ција 

метода 

читања 

метода 

писања 

писани 

материјали 

и извори 

уџбеник 

слике 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика на 

часу 

Корелација: 
Биологијa 

Тематска структура годишњег програма редовне наставе 
 

Предмет: Географија – I разред 

Наставна тема: ХИДРОСФЕРА 
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Садржај 

(наставне 

јединице) 

 

Циљ 

 

Исходи 
Активности, 

облици, 

методе 

 
Средства 

 

Евалуација, 

самоевалуац. 

- Светско море; 

- Подземне 

воде; 

- Реке; 

- Језера; 

- Утицај човека 

на водне 

ресурсе; 

- 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; 

- Дефинише појам Светског мора; 

- Лоцира на карти и објасни основне 

карактеристике: океана, мора, залива, 

мореуза; 

- Објасни различите вредности 

салинитета и температуре у односу на 

географски положај; 

- Дефинише појмове: издан, извор, 

термоминералне воде; 

- Дефинише основне елементе водотока: 

речни слив, речна мрежа, речни 

систем; 

- Објасни постанак и поделу језера 

- Објасни антропогени утицај на водне 

ресурсе; 

разговор 

демонстра- 

ција 

метода 

читања 

метода 

писања 

писани 

материјали 

и извори 

уџбеник 

слике 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика на 

часу 

 
 Корелација: Биологија 
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Тематска структура годишњег програма редовне наставе 
 

Предмет: Географија – I разред 

Наставна тема: : БИОСФЕРА 

 

 

 

Садржај 

(наставне 

јединице) 

 

Циљ 

 

Исходи 
Активности, 

облици, 

методе 

 
Средства 

 

Евалуација, 

самоевалуац. 

- Постанак и 

основни 

типови тла; 

- Биљне 

заједнице и 

животињск 

и свет на 

Земљи; 

- Упознавање са 

типовима и 

географским 

распоредом 

земљишта; 

- Развијање 

свести о 

законитостима 

распореда 

биљног и 

животињског 

света на 

- Наведе типове 

земљишта и услове 

њиховог настанка; 

- Објасни распоред 

типова земљишта на 

Земљи; 

- Објасни географски 

распоред биљних 

заједница на Земљи; 

- Наведе заштићене 

биљне и животињске 

врсте; 

разговор 

демонстра- 

ција 

метода 

читања 

метода 

писања 

писани 

материјали 

и извори 

уџбеник 

слике 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

 Земљи;    ученика на 

часу 

Корелација: Биологија 
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Тематска структура годишњег програма редовне наставе 
 

Предмет: Географија – I разред 

Наставна тема: ПРИРОДНИ УСЛОВИ У ФУНКЦИЈИ ТУРИЗМА 
 

 

Садржај 

(наставне 

јединице) 

 

Циљ 

 

Исходи 
Активности, 

облици, 

методе 

 
Средства 

 

Евалуација, 

самоевалуац. 

- Утицај 

рељефа на 

развој 

туризма; 

- Временске 

прилике и 

туризам; 

- Водни 

објекти и 

туризам; 

- Заштићене 

природне 

- Прошитивање 

знања о 

утицају 

рељефа, 

временских 

прилика и 

воних 

објеката на 

туризам; 

- Објасни утицај 

рељефа на развој 

туризма; 

- Зна утицај временских 

прилика на различите 

видове туризма; 

- Објасни хидролошке 

појаве 

- Именује елементе 

геонаслеђа и разуме 

њихов значај; 

разговор 

демонстра- 

ција 

метода 

читања 

метода 

писања 

писани 

материјали 

и извори 

уџбеник 

слике 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика на 

часу 

вредности;      

Корелација: Биологија, Маркетинг у туризму 
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Назив предмета: ХЕМИЈА 

Годишњи фонд часова: 66 

Разред: први 

 

Циљеви предмета: 
 

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

2. Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене; 

3. Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању; 

4. Развој хемијске функционалне писмености; 

5. Препознавање, разумевање и примена хемијских знања у свакодневном животу и професионалном раду; 

6. Разумевање корисности од хемијске производње и за одабрану струку; 

7. Развој способности за сагледавање потенцијалних ризика, могућности превенције и мерa заштите при хемијским незгодама у свакодневном 

животу и професионалном раду; 

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

9. Развој комуникативности и спремности за сарадњу и тимски рад; 
 

10. Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу; 
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11. Развој свести о сопственим знањима и потреби за даљим професионалним напредовањем. 

 

 
ТЕМА 

 
ЦИЉ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

ОБАВЕЗНИ И 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 

ПО ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Структура 

супстанци 

 

• Разумевање концепта о 

корпускуларној грађи 

супстанци 

• Разумевање односа 

између структуре 

супстанци и њихових 

својстава 

• Разумевање утицаја 

међумолекулских сила на 

физичка својства 

супстанци 

 

• објасни електронеутралност атома 

• објасни појам изотопа и примену 

изотопа 

• разликује атом од јона 

• објашњава квантитативно значење 

симбола и формула 

• одреди број валентних електрона 

• дефинише појам релативне атомске 

масе и појам 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 

 

 Грађа атома, атомски и масени 

број 

 Хемијски симболи и формуле 

 Структура електронског 

омотача 

 Релативна атомска и 

молекулска маса 

 Количина супстанце и моларна 

маса 

 Јонска веза 

 Ковалентна веза 

 Метална веза 

 Кристали: атомски, јонски и 

молекулски 

 

Демонстрациони огледи 

 реактивност елемената 1. групе 

ПСЕ 

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 
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  • објасни 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 

• бојење пламена 

• упоређивање реактивности 

елемената 17. групе ПСЕ 

• сублимација јода 

 

Теоријска настава се 

реализује у 

• одговарајућем 

кабинету 

• специјализованој 

учионици 

• учионици 

 

 

 
Препоруке за реализацију 

наставе 

 

 
• неопходна предзнања 

поновити уз максимално 

ангажовање ученика 

• ново градиво обрадити 

увођењем што више примера 

из реалног живота и 

подстицати ученике на 

размишљање и самостално 

 

 

 

 

 
 

Дисперзни 

системи 

• Развој концепта о 

корпускуларној грађи 

супстанци на основу 

разумевања односа 

компоненти у 

дисперзном систему 

• Разумевање односа 

између квалитативног 

састава дисперзног 

система и његових 

својстава 

• Разумевање односа 

између квантитативног 

• објасни да су дисперзни системи 

смеше више чистих супстанци 

• разликује дисперзну фазу и дисперзно 

средство 

• објасни појам хомогене смеше 

• објасни појам и наведе примену 

аеросола, суспензија, емулзија и 

колоида 

• објасни утицај температуре на 

растворљивост супстанци 

• израчуна масени процентни садржај 

раствора 

• објасни појам количинске 

• Дисперзни системи 

• Растворљивост 

•  Масени процентни садржај 

раствора 

• Количинска концентрација 

раствора 

 

Демонстрациони огледи: 
 

• припремање раствора познате 

количинске концентрације 

• припремање раствора познатог 

масеног процентног садржаја 
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 састава дисперзног 

система и његових 

својстава 

• Сагледавање значаја 

примене дисперзних 

система у свакодневном 

животу и 

професионалном раду 

концентрације раствора • размена енергије између 

система и околине: растварање 

амонијум-хлорида и 

растварање натријум- 

хидроксида у води 

закључивање 
 

• у настави се изводе сви 

предвиђени демонстрациони 

огледи, како би ученици 

разумели значај хемијског 

експеримента као примарног 

извора знања и основног 

метода сазнавања у хемији 

• наставник бира примере и 

демонстрационе огледе у 

складу са потребама струке 

• прилагодити разматрање 

квантитативног аспекта 

хемијских реакција 

потребама образовног 

профила 

• упућивати ученике на 

претраживање различитих 

извора, применом 

савремених технологија за 

прикупљање хемијских 

података 

• указивати на корисност и 

 

 

 

 

 

 

Хемијске 

реакције 

• 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 

• 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 

• Хемијскe реакцијe 

• Хемијске једначине 

• Реакције синтезе и анализе 

• Стехиометријска 

израчунавања на основу 

хемијских једначина 

• Топлотни ефекат при 

хемијским реакцијама 

• Брзина хемијске реакције 

• Фактори који утичу на брзину 

хемијске реакције 

• Хемијска равнотежа 

• Електролити 

• Електролитичка дисоцијација 

киселина, база и соли 

• pH вредност 
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 • Развој способности 

комуникација у хемији 

• 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 

• објасни појам јаких и слабих 

електролита 

• објасни процес оксидо-редукције као 

процесе отпуштања и примања 

електрона 

• објасни појам корозије 

• објасни поступке заштите од 

корозије 

• Оксидо-редукциони процеси 

• Електролиза 

• Корозија 

 

Демонстрациони огледи: 
 

• кретање честица као услов за 

хемијску реакцију: 

• реакција између гасовитог 

амонијака и гасовитог 

хлороводоника 

штетност хемијских 

производа по здравље људи 

• указивати на повезаност 

хемије са техничко- 

технолошким, социо- 

економским и друштвеним 

наукама 

 

 

 

 
Оцењивање 

 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

 

 
• усмену проверу знања 

• писану проверу знања 

 

Број часова по темама 

 

Хемија 

елемената 

и 

једињења 

• Разумевање односа 

структуре супстанци и 

њихових својстава 

• Сагледавање значаја 

примене елемената и 

једињења у 

• објашњава периодичну промену 

својстава елемената у ПСЕ 

• објасни стабилност атома племенитих 

гасова 

• разликује метале, неметале и 

металоиде 

• Стабилност племенитих гасова 

• Упоредни преглед и општa 

својства елемената 17, 16, 15, 

14. и 13. групе ПСЕ 

• Упоредни преглед и општа 

својства елемената 1. и 2. групе 
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 професионалном раду и 

свакодневном животу 

• Разумевање значаја и 

примене елемената, 

једињења и легура у 

техничко-технолошким 

процесима 

• 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 

• описује 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 

ПСЕ 

• Општа својства прелазних 

елемената (3-11. група) и 

елемената 12. групе и њихова 

примена у струци 

• Својства атома угљеника 

• Класификације органских 

једињења 

• Типови органских реакција 

• Основне класе органских 

једињења 

• Биолошки важна органска 

једињења (угљени хидрати, 

масти, протеини) 

 

 

 
Демонстрациони огледи: 

 

• реакција магнезијума и 

алуминијума са сирћетном 

киселином 

• дејство сирћетне киселине на 

предмете од бакра 

• припремање пенушавих 

освежавајућих пића 

 Структура супстанци 

(10) 

 Диспрезни системи (7) 

 Хемијске реакције (16) 

 Хемија елемената и 

једињења (28) 

 Хемијски аспекти 

загађивања животне 

средине (5) 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: физика, биологија 
 

 
 
 
Назив предмета: 

 

 

 

БИОЛОГИЈА 

Годишњи фонд часова: 66 

  примену у свакодневном животу • доказивање скроба раствором 

јода 

• растварање скроба у топлој и 

хладној води 

• згрушавање протеина 

лимунском киселином 

 

 

 
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 

• 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 

• Загађивање атмосфере, воде и 

тла 

• Извори загађивања 

• Пречишћавање воде и ваздуха 

• Заштита и одлагање 

секундарних сировина 
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Разред: Први 
 

1. Проширивање знања о нивоима организације биолошких система, грађи и функцији ћелије, току и значају 

ћелијских деоба; 

2. Разумевање физиолошких процеса у људском организму; 
Циљеви предмета: 3. Упознавање са основним фазама развића човека; 

4. Разумевање основних принципа наслеђивања особина; 

5. Разумевање проблема везаних за период одрастања и облике ризичног понашања и схватање улоге и значаја 

породице. 

 

ТЕМА 

 

ЦИЉ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ 

ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

 

 

 

 

Биологија 

ћелије 

• Упознавање са 

предметом и значајем 

цитологије као 

научне дисциплине 

• Проширивање знања 

о особинама живих 

бића и нивоима 

организације 

биолошких система 

• Упознавање са 

хемијским саставом 

ћелије, грађом и 

функцијом 

• 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: 

• Цитологија као научна 

дисциплина биологије која 

проучава организацију ћелије 

• Основне карактеристике 

живих бића 

• Нивои организације 

биолошких система 

• Грађа ћелије и ћелијских 

органела 

• Биљна и животињска ћелија 

• Ћелијски циклус и ћелијске 

деобе 

На почетку теме ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе, 

односно учења, планом рада и 

начинима евидентирања и 

оцењивања. 

 

 
Облици наставе 

 

Предмет се реализује кроз 

комбинацију различитих облика 

наставног рада и врста наставе 
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 • Схаватање значаја 

фотосинтезе и 

ћелијског дисања 

• Разумевање процеса 

који се одигравају 

током ћелијског 

циклуса 

• Разумевање тока и 

значаја ћелијских 

деоба 

фотосинтезе и ћелијског 

дисања 

• објасни фазе ћелијског 

циклуса 

• објасни ток и значај митозе и 

мејозе 

 (дидактичких модела). 
 

Место реализације наставе 
 

Кабинет за биологију, универзална 

учионица, адекватни објекти изван 

школског комплекса. 

 

 
Оцењивање 

 

Евидентирање и оцењивање ученика 

(путем усмене и писане провере 

знања, тестирања, израде 

презентација и пројеката, 

организовања и учествовања у 

дебатама). 

 

 
Oквирни број часова по темама 

 

• биологија ћелије (10 часова) 

• основи физиологије човека (26 

часова) 

• биологија развића човека (10 

часова) 

• наслеђивање биолошких особина 

 

 

 
Основи 

физиологије 

човека 

• Разумевање 

физиолошких 

процеса у људском 

организму 

• објасни настанак и пренос 

нервног импулса 

• илуструје прост рефлексни 

лук 

• објасни улогу нервног 

система 

• објасни мишићну контракцију 

• објасни улогу чулних органа 

• дефинише позицију и улогу 

жлезда са унутрашњим 

лучењем 

• Нервни систем 

• Чула 

• Мишићно – скелетни систем 

органа 

• Ендокрине жлезде 

- хуморална регулација 
 

• Систем органа за варење 

• Систем органа за дисање 

• Систем за циркулацију 

телесних течности 

• Систем органа за излучивање 
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  • 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 

и размножавање (10 часова) 

 полно и репродуктивно здравље (10 

часова) 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 

 поштовање свих дидактичких 

принципа 

 применa природних наставних 

средстава, реализација теренске 

наставе, реализација биолошких 

наставних екскурзија 

 комбиновање различитих 

дидактичких модела (проблемска, 

тимска настава биологије) 

 реализација самосталних 

ученичких радова (есеји, 

презентације, реферати, пројекти, 

дебате) 

 

 

 
 

Биологија 

развића човека 

• Упознавање са 

основним фазама 

развића човека 

• Разумевање процеса 

полног сазревања 

• објасни процесе 

сперматогенезе и оогенезе 

• опише процес оплођења 

• наведе фазе интраутериног 

развића 

• објасни настанак ткива и 

зачетака органа 

• опише промене које се 

догађају у организму од 

рођења до пубертета 

 Стварање и сазревање полних 

ћелија 

 Оплођење 

 Интраутерино развиће 

 Рађање и детињство 

 Полно сазревање 
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  • објасни полно сазревање   

 

 

 

 

 
Наслеђивње 

биолошких 

особина 

• Разумевање основних 

принципа 

наслеђивања особина 

 упореди ДНК, 

хроматин, хромозом 

 дефинише ген, 

геном, генотип, 

фенотип 

 објасни основна 

правила наслеђивања 

особина (Менделова 

правила) 

 објасни типове 

наслеђивања особина 

 објасни врсте и 

узроке мутација 

 наведе наследне болести 

човека и њихове узроке 

• Генетика човека 

• Појам и функције гена 

• Наслеђивање и варирање 

особина код човека 

• Наследне болести 

• Праћење особина на основу 

родословног стабла 

• Генетичка условљеност 

човековог понашања 

• Генетичко саветовање и 

тестирање 

 

 

 
Полно и 

репродуктивно 

здравље 

 Разумевање 

проблема везаних за 

период одрастања 

 Схватања улоге и 

значаја породице 

 Разумевање 

проблема повезаних 

са ризичним 

понашањем 

• препозна проблеме везане за 

период одрастања 

• објасни значај породице 

• опише биолошку функцију 

породице 

• дефинише појам „планирање 

породице“ 

• наведе облике заштите од 

нежељене трудноће 

• објасни штетност абортуса 

• Појам и дефиниција здравља 

• Проблеми везани за период 

адолесценције 

• Планирање породице 

• Заштита од полних болести 

• Болести зависности 
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  по здравље жене 

• наведе облике ризичног 

понашања, најчешће полно 

преносиве болести и болести 

зависности 

  

 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
 

• Физика 

• Хемија 
 

 
Назив предмета: ОСНОВИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 

Годишњи фонд 

часова: 

 

66 

Разред: 
 

Циљеви предмета: 

 

 
Први 

  
– Разумевање теоријских основа, основних принципа и организације туризма; 

– Схватање туристичке индустрије крoз међузависности различитих сектора; 

– Упознавање ученика са делатношћу угоститељства, његовим карактеристикама и значајем. 
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ТЕМА 

 

ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да : 

ОБАВЕЗНИ И 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 
 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

П
о
јм

о
в

н
е 

о
сн

о
в

е 
т
у
р

и
зм

а
 

• Упознавање 

ученика са 

основним 

појмовима из 

туризма 

• наведе дефиницију појмова: туризам, 

туриста и пословни путник; 

• опише значај и задатке туризма; 

• наведе карактеристике туризма као 

просторног, социјалног и економског 

феномена; 

• објасни појам туристичке потребе и 

мотивa; 

• објасни значај терцијарног сектора. 

 Појам, значај и задаци 

туризма; 

 Туриста, гост, 

пословни путник; 

 Основне 

карактеристике 

туризма као 

просторног, 

социјалног и 

економског феномена; 

 Туристичке потребе и 

мотиви; 

 Улога туризма као 

привредне гране 

терцијарног сектора. 

 

На почетку теме ученике 

упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима 

оцењивања. 

 

 

 

 

 
 

Реализација наставе: 
 

Предмет се реализује 

кроз: 

• теоријску наставу 

 

Место реализације 

О
б
л

и
ц

и
 

т
у
р

и
зм

а
 

• Упознавање 

ученика са 

облицима 

савременог туризма 

• разликује облике туризма; 

• описује облике туризма; 

• познаје карактеристике посебних 

облика туризма. 

• Облици туризма. 
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Ф
у
н

к
ц

и
је

 

т
у
р

и
зм

а
 • Упознавање 

ученика са 

функцијама туризма 

• наведе функције туризма; 

• описује функције туризма; 

• разликује привредне и непривредне 

функције туризма. 

• Појам функција 

туризма; 

• Функције туризма. 

наставе 
 

• Теоријска настава се 

реализује у учионици 

 

Т
у
р

и

ст
и

ч

к
о

 

т
р

ж
и

ш
т
е
 

• Упознавање 

ученика са 

карактеристикама 

туристичког 

тржишта 

• дефинише туристичко тржиште; 

• познаје карактеристике туристичког 

тржишта; 

• дефинише туристичку тражњу; 

• описује специфичности туристичке 

тражње; 

• дефинише туристичку понуду; 

• описује специфичности туристичке 

понуде; 

• разликује факторе понуде и тражње. 

• Појам и 

карактеристике 

туристичког тржишта; 

• Појам и 

карактеристике 

туристичке понуде; 

• Појам и 

карактеристике 

туристичке тражње; 

• Фактори понуде и 

тражње. 

 

Препоруке за 

реализацију наставе 

• посебну пажњу 

посветити облицима 

туристичких кретања 

• инсистирати да 

ученици овладају 

знањима о привредним 

и непривредним 

функцијама туризма; 

• значај терцијарног 

(услужног) сектора 

реализовати са 

наглашавањем 

туризма и 

угоститељства као 

припадајућих му 

делатности; 
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Н
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и
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о
в
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р
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• Упознавање 

ученика са 

савременим 

туристичким 

кретањима 

• 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; 

• наведе пример туристичких 

занимљивости из своје локалне средине. 

• Карактеристике и 

перспективе развоја 

међународног 

туризма; 

• Карактеристике и 

перспективе развоја 

туризма у Србији; 

• Timesharing-нова 

туристичка 

индустрија; 

• Индустрија слободног 

времена; 

• Подстицајна 

путовања; 

• Међународни 

хотелски и 

ресторатерски ланци; 

• Прилагођавање 

туристичке понуде 

новим трендовима. 

• најважније 

карактеристике 

савремених 

туристичких кретања 

(домаћег и иностраног 

туризма) сагледати са 

аспекта понуде и 

тражње. 

 

Оцењивање 
 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 
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У
г
о
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и
т
ељ
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в
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• Упознавање 

ученика са појмом 

угоститељство и 

његовим местом и 

значајем у 

привредним 

делатностима 

• наведе дефиницију појма 

угоститељства; 

• 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. 

• Појам угоститељства; 

• Настанак и историјски 

развој 

• Улога угоститељства у 

привреди Србије; 

• Задатак и значај 

угоститељства. 

 

 

 
Оквирни број часова по 

темама 

• Појмовне основе 

туризма 8 часова 

• Облици туризма 10 

часова 

• Функције туризма 7 

часова 

• Туристичко тржиште 8 

часова 

• Нови трендови у 

туризму 7 часова 

• Угоститељство 7 

часова 

• Услуге у 

угоститељству 6 

часова 

• Угоститељске 

 
У

сл
у
г
е 

у
 у

г
о
с
т
и

т
ељ

ст
в

у
 

• Оспособљавање 

ученика да 

разликују 

угоститељске 

услуге и прилагоде 

их жељама и 

потребама гостију 

• објасни појам угоститељске услуге; 

• разликује врсте угоститељских услуга; 

• објасни појам угоститељске понуде. 

• Појам услуге у 

угоститељству; 

• Подела 

угоститељских 

услуга; 

• Квалитет 

угоститељских 

услуга; 

• Угоститељска понуда; 

• Угоститељска услуга. 
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д
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н

и
ц

е 

• Оспособљавање 

ученика да 

разликују 

угоститељске 

пословне јединице 

према намени и 

услугама које 

пружају 

• наводи дефиницију угоститељске 

пословне јединице; 

• разликује врсте угоститељско 

пословних јединица; 

• дефинише категоризацију; 

• описује категоризацију хотела у свету; 

• познаје категоризацију угоститељских 

објеката у Србији; 

• користи правилник о категоризацији 

угоститељско пословних јединица; 

• разликује угоститељску понуду 

различитих угоститељско пословних 

јединица. 

• Угоститељске 

пословне јединице; 

• Подела 

угоститељских 

пословних јединице; 

• Карактеристике 

угоститељске 

пословне јединице; 

• Категоризација УПЈ. 

пословне јединице 8 

часова 

• Кадрови у 

угоститељству 5 

часова 

К
а
д

р
о
в

и
 у

 

у
г
о
ст

и
т
ељ

ст
в

у
 

• 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 улога 

кадрова у 

угоститељству; 

• Квалитет улога 

кадрова у 

угоститељству. 

 

 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
 

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

 

Ред. бр 

 

Назив наставне теме/целине 

у
в

о
д

 

о
б
р

а
д

а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

 

е 

С
и

ст
ем

а
т
и

 

з.
 

у
к

у
п

н
о
 

 

1. 

 

ПОЈМОВНЕ ОСНОВЕ ТУРИЗМА 

 

1 

 

6 

 

3 

  

10 

 

2. 

 

ОБЛИЦИ ТУРИЗМА 

  

9 

 

4 

 

1 

 

15 

 

3. 

 

ФУНКЦИЈЕ ТУРИЗМА 

  

4 

 

1 

  

5 

 

4. 

 

ТУРИСТИЧКО ТРЖИШТЕ 

  

3 

 

1 

 

1 

 

5 

5.  

НОВИ ТРЕНДОВИ У ТУРИЗМУ 

  

3 

 

1 

  

4 

 

6. 

 

УГОСТИТЕЉСТВО 

  

5 

 

2 

  

7 
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7. 

 

УСЛУГЕ У УГОСТИТЕЉСТВУ 

  

5 

 

3 

  

8 

 

8. 

 

УГОСТИТЕЉСКЕ ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

  

5 

 

3 

  

8 

 

9. 

 

КАДРОВИ У УГОСТИТЕЉСТВУ 

  

2 

  

2 

 

4 

  

СВЕГА 

 

1 

 

42 

 

19 

 

4 

 

66 
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АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ 

 

 

1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 
 

 
 

РАЗРЕД 
НАСТАВА Професионал 

на пракса 

 

УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

I  132  90  222 

II  160 192 120  472 

III  124  120  244 

IV  120 180 120  420 

 
 

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА: 

− Примена теоријских знања у практичном контексту; 

− Преузимање одговорност 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; 

− Употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу; 

− Оспособљавање ученика да учествују у организовању скупа; 
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− Оспособљавање ученика за обављање послова у туристичкој агенцији и на рецепцији; 

− Оспособљавање ученика за квалитетно обављање послова у туристичкој агенцији и на рецепцији. 

 

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА 

 
 

Разред: први 
 

Ред.б 

р. 
НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула (часови) 

1. Појмовно одређење туристичке агенције 20 

2. Организовање услуга превоза 90 

3. Појмовне основе хотелијерства 12 

4. Пласирање локалне туристичке понуде 100 

 

Разред: други 
 

Ред.б 

р. 
НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула (часови) 

1. Пословна комуникација 132 

2. Хотелијерско пословање 340 
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Разред: трећи 
 

Ред.б 

р. 
НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула (часови) 

1. Организовање скупова и пратећих услуга 244 

 

Разред: четврти 
 

Ред.б 

р. 
НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула (часови) 

1. Формирање и пласман туристичког путовања 260 

2. Реализација и обрачун туристичког путовања 160 
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4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 
 

Разред: први 
 

Назив модула: Појмовно одређење туристичке агенције 
 

Трајање модула: 20 часова 
 

 
ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће 

бити у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

• Упознавање ученика 

са појмом, улогом, 

функцијама и 

задацима 

туристичке агенције; 

• 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 

• Дефинисање туристичке агенције; 

• Агенцијска делатност у систему 

привредних делатности; 

• Међузавиност туризма и агенцијске 

делатности; 

• Настанак и развој туристичких 

агенција (у свету и у Србији); 

• Особље туристичке агенције 

– људски рад као основни чинилац 

пословања туристичке агенције; 

– кадар и кадровска структура 

туристичке агенције; 

• Средства туристичке агенције 

– основна средства туристичке 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе/учења, 

планом рада и начинима оцењивања. 

 

 
Реализација наставе: 

 

Модул се реализује кроз: 
 

• вежбе (20 часова) 

 
 

Подела одељења на групе 
 

Одељење се дели на 2 групе приликом 

реализације: 
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 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. 

агенције; 
 

– обртна средства туристичке 

агенције; 

– туристичко информативна 

документација; 

• Врсте туристичких агенција 

– подела туристичких агенција; 
 

• Функције (делатности) туристичких 

агенција 

– посредничка делатности; 
 

– делатност организовања путовања; 
 

• Врсте паушалних путовања; 

• Информастивно - пропагандна 

делатност; 

• Остале делатности туристичких 

агенција; 

• Туроператори; 

• Основни елементи организације 

туристичких агенција; 

• Димензије туризма и туристичких 

кретања у свету и у Србији; 

• Савремене тенденције у туризму. 

• вежби; 

 
 

Место реализације наставе 
 

• Вежбе се реализују у одговарајућем 

кабинету; 

 

Препоруке за реализацију наставе: 
 

• модул реализовати коришћењем 

визуелних средстава, агенцијске опреме, 

инвентара, намештаја и ИТ технологије; 

 

Предвиђене недеље рада : 
 

− Појмовно одређење туристичких 

агенција (5 недеља). 

 

Оцењивање 
 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

• праћење остварености исхода; 

• тестове знања; 

• тестове практичних вештина; 
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   • активности на часу; 

• самостални практичан рад. 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА(30 часова) 
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА 
 

 
 

1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 
 

 
 

РАЗРЕД 
НАСТАВА  

ПРАКСА 

 

УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

I     30 30 

II     30 30 

III     60 60 
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2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА 
 

− Оспособљавање ученика за пружње информација о саобраћајним пословима туристичке агенције 

− Оспособљавање ученика за организовање сопствених превозних послове туристичке агенције (излет, трансфер и туре) 

− Оспособљавање ученика за припремање различитих типова уговора са саобраћајним предузећима 

− Оспособљавање ученика за продају различитих врста карата 

− Оспособљавање ученика за уговарање изнајмљивања саобраћајних средстава или дела саобраћајних средстава 

− Оспособљавање ученика за пружање информација о локалној туристичкој понуди 

− Оспособљавање ученика за промовисање локалне туристичке понуде 

− Оспособљавање ученика за продају туристичког производа дестинације 

− Оспособљавање ученика за састављање уговора у хотелијерском пословању 

− Оспособљавање ученика за самостално резервисање хотелских услуга 

− Оспособљавање ученика за прихват и смештај хотелских гостију 

− Оспособљавање ученика за рад на мењачким пословима рецепцијске службе 

− Оспособљавање ученика да решава жалбе и притужбе гостију 

− Оспособљавање ученика за састављање статистичких података рецепцијске службе 

− Оспособљавање ученикада врши хотелске послове у оквирима организације скупа 

− Оспособљавање ученика да изради позивнице за скуп 

− Оспособљавање ученика да обезбеди превоз за учеснике скупа 

− Оспособљавање ученика да припреми и промовише скуп 

− Оспособљавање ученика да организује слободно време учесника скупа 

− Оспособљавање ученика да организује пратеће приредбе скупа 
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3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА 

 

 

Разред: први 
 

Ред.б 

р. 
НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула (часови) 

1. Основе агенцијског пословања 30 

 

Разред: други 
 

Ред.б 

р. 
НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула (часови) 

1. Хотелијерско пословање 30 

 

Разред: трећи 
 

Ред.б 

р. 
НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула (часови) 

1. Организовање скупова и пратећих услуга 60 
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4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 

 

Назив модула: Основе агенцијског пословања 
 

Трајање модула: 30 часова 
 

 

ЦИЉЕВИ 

МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 
 

По завршетку модула ученик 

ће бити у стању да: 

 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ МОДУЛА 

 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

• Оспособљавање 

ученика за 

самосталан рад на 

организовању 

услуга превоза 

• 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 

• Саобраћајни послови и њихова 

улога у пословању туристичке 

агенције 

• Сопствени превозни послови 

туристичке агенције 

• Уговори између туристичких 

агенција и саобраћајних 

предузећа 

- уговор о продаји карата 
 

- уговори о изнајмљивању (закупу 

превозних средстава) 

- уговор о чартеру 
 

Врсте превозне документације 

Туристичко место 

Туристичка регија 

• Професионална пракса се реализује по завршетку 

наставе у трајању од 30 часова, и то: 5 дана по 6 

часова на основу годишњег плана рада школе. 

 

 

 

 

 

 
 

• 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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• Оспособљавање 

ученика за 

самосталан рад на 

пласирању 

локалних 

туристичких 

понуда 

 

пружа информације о 

локалној туристичкој 

понуди 

промовише локалну 

туристичку понуду 

продаје туристички производ 

дестинације 

Туристичка дестинација 

Промоциони микс у туризму 

Друштвене туристичке организације 

Улога државе и њених органа у 

туризму 

Обим и структура капацитета за 

смештај и исхрану у локалној 

средини и у Србији 

 
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. 
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Назив модула: 

 
Хотелијерско пословање 

  

Трајање модула: 30 часова 
  

 
ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 
 

По завршетку модула ученик ће 

бити у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ МОДУЛА 

 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

МОДУЛА 

• Оспособљавање 

ученика за рад на 

рецепцији хотела 

• 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 

• решава проблеме настале 

током боравка госта у 

хотелу 

• врши послове по налогу 

госта 
• изради статистичке извештаје 

• Уговори у хотелијерском 

пословању 

• Резервације хотелских 

капацитета 

• Евиденција хотелских 

гостију у пословне књиге и 

обрасце 

• Мењачки послови 

рецепцијске службе 

• Рад са пошиљкама 

• Послови по налогу госта 

• Статистички извештаји 

рецепцијске службе 

 
• Професионална пракса се реализује по 

завршетку настве у трајању од 30 часова, и 

то: 5 дана по 6 часова на основу годишњег 

плана рада школе. 

 

• Оцењивање: 

Вредновање остварености исхода се врши кроз: 

• 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. 
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Назив модула: Организовање скупова и пратећих услуга 
 

Трајање модула: 60 часова 
 

 
ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 
 

По завршетку модула ученик 

ће бити у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ МОДУЛА 

 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

• Оспособљавање 

ученика да учествују 

у организовању 

скупа 

• 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; 

• врши промоцију скупа; 

• организује слободно 

време за учеснике скупа, 

• Хотелски послови везани 

за организовање скупова; 

• Позивнице за скуп; 

• Превоз учесника скупа; 

• Припремање скупа; 

• Промоција скупа; 

• Слободно време скупа; 

• Пратеће приредбе скупа. 

• 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: 

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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 предаваче и пратиоце; 

• учествује у креирању 

пратећих приредби скупа. 

 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. 

. 

 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 
 

— Агенцијско и хотелијерско пословање; 

— Основи туризма и угоститељства; 

— Истoрија уметности; 

— Туристичка географија; 

— Рачунарство и информатика; 

— Страни језик. 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
 

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
 

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ, ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 
 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 6 од 2003. године , а измене и допуне у броју 23 од 2004, броју 9 од 2005. 

и броју 11 од 2016. године 

 

Циљ предмета : 

1. да се код ученика изгради свест о томе да је хришћанство Црква тј. Конкретна Литургијска 

 

2. да се посведоче садржај вере и духовно искуство цркве 

 

3. да се скрене пажња ученицима да је појам личности кључни појам без кога се хришћанство не може разумети. Без правилног схватања овог појма 

не може се појмити да је хришћанска верау Бога живот а не академска доктрина или пак идеологија. 

4. да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот 

5. да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности цркве којој историјски припадају 

6. да им се омогући чување и неговање сопственог верског и културног идентитета 

7. упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене цркве треба остваривати у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање 

других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства 
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План и програм за I разред средњих школа  

Наставне јединице 

 

УВОД 

Уводни час 

Понављање кључних појмова и садржаја 

обрађених у основној школи  

2. БОГ ОТКРИВЕЊА 
 

Творевина сведочи о Творцу 

Човек – боготражитељ 

Откривење – позив у заједницу 

Бог Откривења – Света Тројица (библијска сведочанства) 

Из молитвеног богословља Цркве 

(систематизација теме) 

 3. ВЕРА, ЗНАЊЕ И БОГОПОЗНАЊЕ 
 

Вера и поверење 

Вера у Старом и Новом Завету 

Бог се познаје љубављу 

Вера и живот („Вера без дела је мртва... ˮ) 

Из молитвеног богословља Цркве 

(систематизација теме) 

 4. ХРИШЋАНИН – ЧОВЕК ЦРКВЕ 
 

Човек и заједница 

Црква као литургијска заједница (моја парохија) 

Света Литургија – пуноћа заједнице са Богом 

Хришћанин – човек Цркве (систематизација теме) 
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5. СВЕТО ПИСМО – КЊИГА ЦРКВE 

Настанак и подела Светог Писма 

Канон и богонадахнутост Светог Писма 

Црква као место тумачења и доживљаја Светог Писма и Светог Предања 

Свето Писмо – књига Цркве 

Утицај Светог Писма на културу и цивилизацију  

6. ХРИШЋАНСКИ ЖИВОТ 
 

Црквено Предање и народна предања 

„Све ми је дозвољено, али ми није све на корист... ˮ 

Из живота светих 

Знамените личности и хришћанство 

Смисао (и бесмисао) живота 
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СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Годишњи фонд часова: 96 

Разред: Други 
 

ТЕМА 

 

ЦИЉ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик 

ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 

ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

Барок, 

класицизам, 

просветитељство 

• Упознавање са 

европским 

културним, 

духовним и 

мисаоним 

тенденцијама 

17. и 18. века и 

њиховим 

утицајима на 

српску 

књижевност 

• наведе особености 

барока, класицизма и 

просветитељства и 

њихове представнике у 

књижевности 

• објасне значај 

Венцловића и Орфелина 

за развој језика и 

књижевности код Срба 

• препозна одлике 

просветитељства на 

обрађеним делима 

• објасни значај 

Доситејевог рада за 

српску културу и 

књижевност 

• направи паралелу у 

обради истих мотива у 

• Барок и класицизам; поетика, 

главни представници у нашој и 

европској књижевности 

• Гаврил Стефановић Венцловић: 

„Песме, беседе, легенде“ 

• Значај Венцловића и Орфелина 

за развој књижевног језика код 

Срба 

• Молијер: „Тврдица“ 

• Просветитељство у Европи и 

код нас 

• Књижевно - просветитељски 

рад Доситеја Обрадовића 

• Доситеј Обрадовић: „Писмо 

Харалампију“ 

• Доситеј Обрадовић: „Живот и 

прикљученија“ (одломци) 

• Јован Стерија Поповић: 

 На почетку теме ученике 

упознати са циљевима и 

исходима наставе / 

учења, планом рада и 

начинима оцењивања. 

 

 

 
Место реализације 

наставе 

 Теоријска настава се 

реализује у учионици 

 

Препоруке за 

реализацију наставе 

 Могућност гледања 
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  европској и српској 

књижевности 

• наведе особине ликова у 

обрађеним делима и 

заузме став према 

њиховим поступцима 

„Тврдица“ екранизације неких од 

дела реалистичке 

књижевности 

 

Оцењивање 
 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

праћење остварености 

исхода 

тестове знања 

 

 

Оквирни број часова по 

темама 

• Барок , класицизам, 

просветитељство (12 

часова) 

• Романтизам (23 часа) 

• Реализам (26 часова) 

• Морфологија (9 

часова) 

• Правопис (4 часа) 

• Култура изражавања 

(22 часа) 

Романтизам • Упознавање са 

поетиком 

романтизма, 

представницим 

а и делима 

европске и 

српске 

књижевности 

• наведе представнике 

романтизма и њихова 

дела 

• уочава и образлаже 

одлике романтизма 

• изнесе свој суд о 

књижевним делима 

користећи стечена знања 

и сопствена запажања 

• препозна и усвоји 

вредности националне 

културе и разуме/поштује 

културне вредности 

других народа 

• тумачи уметнички свет и 

стваралачке поступке у 

структури обрађених дела 

• Романтизам у Европи и код нас 

(појам, особености, значај, 

представници) 

• А. С. Пушкин: „Цигани“ 

(одломак) 

• А. С. Пушкин: „Евгеније 

Оњегин“ (анализа Татјаниног 

писма Оњегину и Оњегиновог 

одговора и анализа Оњегиновог 

писма Татјани и Татјаниног 

одговора) 

• Х. Хајне: „Лорелај“ 

• Ш. Петефи: „Слобода света“ 

• Вук Караџић - рад на реформи 

језика и правописа, рад на 

сакупљању народних 

умотворина, лексикографски 

рад, Вук као књижевни 

критичар и полемичар, Вук као 
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   писац, историчар и биограф 

• Значај 1847. године 

• Петар Петровић Његош: 

„Горски вијенац“ 

• Бранко Радичевић: „Кад 

млидија` умрети“ 

• Ђура Јакшић: „На Липару“, 

„Отаџбина“ 

• Јован Јовановић Змај: „Ђулићи“ 

и „Ђулићи увеоци“ (избор), 

Змајева сатирична поезија 

(избор) 

• Лаза Костић: „Међу јавом и мед 

сном“, „Santa Maria della 

Salute“ 

 

Реализам • Упознавање са 

поетиком 

реализма, 

представницим 

а и делима 

европске и 

српске 

књижевности 

• наведе представнике 

правца и њихова дела 

• дефинише одлике 

реализма и објасни их на 

обрађеним књижевним 

делима 

• тумачи уметнички свет и 

стваралачке поступке у 

структури обрађених дела 

• процењује друштвене 

појаве и проблеме које 

• Реализам у Европи и код нас 

(појам, особености, значај, 

представници) 

• Балзак: „Чича Горио“ или 

Толстој „Ана Карењина“ 

• Гогољ : „Ревизор“ 

• Милован Глишић: „Глава 

шећера“ 

• Лаза Лазаревић: „Ветар“ 

• Радоје Домановић: „Данга“ или 

„Вођа“ 
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  покреће књижевно дело 

• развије критички став и 

мишљење при процени 

поступака и понашања 

јунака у обрађеним 

делима 

• Симо Матавуљ: „Поварета“ 

• Бранислав Нушић: „Госпођа 

министарка“ 

• Војислав Илић: (избор поезије) 

 

Морфологија • Систематизо- 

вање знања о 

врстама речи и 

њиховим 

облицима 

• одреди врсту речи и 

граматичке категорије 

• употреби у усменом и 

писаном изражавању 

облике речи у складу са 

језичком нормом 

• Морфологија у ужем смислу 

• Променљиве и непроменљиве 

врсте речи 

• Именице, придеви, заменице 

(њихове граматичке категорије), 

бројеви (укључујући бројне 

именице и бројне придеве) 

• Глаголи. Граматичке категорије 

глагола 

• Прилози, предлози, везници, 

речце, узвици 

Правопис • Оспособљавање 

ученика да 

пишу у складу 

са правописном 

нормом 

• примени правила 

одвојеног и састављеног 

писања речи у складу са 

језичком нормом 

• Спојено и одвојено писање речи 

(писање бројева и изведеница од 

њих, писање заменица и 

заменичких прилога, спојеви 

предлога и других речци, глаголи 
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   и речце, писање негације)  

Култура 

изражавања 

• 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 

• изражава размишљања и 

критички став према 

проблемима и појавама у 

књижевним текстовима и 

свакодневном животу 

• препозна одлике стручно- 

научног стила 

• примени одлике 

новинарског стила 

• Лексичке вежбе 

• Стилске вежбе 

• Домаћи задаци 

• Школски писмени задаци 4х2+2 

• Упознавање са одликама 

новинарског стила 

• Писање вести, извештаја, 

интервјуа и других облика 

новинарског изражавања 

• Упознавање са одликама 

стручно-научног стила 

• Милутин Миланковић: „Кроз 

васиону и векове“ 
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ГОДИШЊИ ( ГЛОБАЛНИ ) ПЛАН РАДА ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 
 

 

 
Редни број 

наставне 

теме 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

Број часова по 

теми 

Број часова за 

обраду 

Број часова за 

остале типове 

часова 

1. Српски барок и 
просветитељство 

6 5 1 

2. Романтизам 23 18 5 

3. Реализам 15 13 2 

4. Лектира 22 16 6 

5. Морфологија 7 2 5 

6. Правопис 3 2 1 

7. Култура 

изражавања 

20 14 6 

 УКУПНО 96 70 26 

 

Годишњи фонд часова : 96 Разред : други ( 4. степен ) 
 

 

ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Српски барок и просветитељство * Упознавање са европским 

културним, духовним и мисаоним 

тенденцијама 17. и 18. века и 

њиховим утицајима на српску 

књижевност 

* наведе особености барока и 

просветитељства и њихове представнике 

у књижевности 

* објасни значај Венцловића и Орфелина 

за развој језика и књижевности код Срба 
* препозна одлике просветитељства на 
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  обрађеним делима 

* објасни значај Доситејевог рада за 

српску културу и књижевност 

* наведе особине ликова у обрађеним 

делима и заузме став према њиховим 

поступцима 

Романтизам * Упознавање са поетиком 

романтизма, представницима и 

делима европске и српске 

књижевности 

* наведе представнике романтизма и 

њихова дела 

* уочава и образлаже одлике романтизма 

* изнесе свој суд о књижевним делима 

користећи стечена знања и сопствена 

запажања 

* препозна и усвоји вредности 

националне културе и разуме / поштује 

културне вредности других народа 

* тумачи уметнички свет и стваралачке 

поступке у структури обрађених дела 

Реализам * Упознавање са поетиком 

реализма, представницима и 

делима европске и српске 

књижевности 

* наведе представнике правца и њихова 

дела 

* дефинише одлике реализма и препозна 

их на обрађеним књижевним делима 

* тумачи уметнички свет и стваралачке 

поступке у структури обрађених дела 

* процењује друштвене појаве и проблеме 

које покреће књижевно дело 

* развије критички став и мишљење при 

процени поступака и понашања јунака у 

обрађеним делима 

Лектира * Упознавање са писцима и 

делима европске и српске 

баштине и неговање 

интересовања за праћење 

* наведе писце и њихова дела 

* успостави узајамни однос књижевних 

дела и времена у коме су настала 
* тумачи, анализира одабрана дела, 
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 културних садржаја и критички 

однос према њима 

износи запажања и ставове 

* вреднује дело износећи аргументе 

* формулише личне утиске и запажања о 

делу 

* стекне навику да чита књижевна дела и 

тако богати свој језички фонд 

* негује интересовања за праћење 

културних садржаја и критички однос 

према њима 

Морфологија * Систематизовање знања о 

врстама речи и њиховим 

облицима 

* одреди врсту речи и граматичке 

категорије 

* употреби у усменом и писаном 

изражавању облике речи у складу са 

језичком нормом 

Правопис * Оспособљавање ученика да 

пишу у складу са правописном 
нормом 

* примени правила одвојеног и 

састављеног писања речи у складу са 
језичком нормом 

Култура изражавања * 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 

* изражава размишљања и критички став 

према проблемима и појавама у 

књижевним текстовима и свакодневном 

животу 

* препозна одлике стручно-научног стила 

* примени одлике новинарског стила 

Корелација са другим предметима 
 

- Грађанско васпитање / Верска настава 
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ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК - Енглески 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

 

I. РЕЧЕНИЦА 
 

- Систематизација свих типова упитних реченица 
 

- Директна и индиректна питања 
 

- Индиректни говор: рецептивно и продуктивно 
 

а) изјаве и питања– без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од садашњих времена) 

б) молбе, захтеви, наредбе 

- Индиректни говор: само рецептивно 
 

а) изјаве са променом глаголских времена 
 

- Одређене релативне клаузе 
 

- Сложене реченице: временске клаузе, узрочне клаузе , допусне клаузе 
 

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 
 

1. Члан 

- Разлике између одређеног и неодређеног члана у ширем контексту 
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2. Именице 

- Бројиве и небројиве именице 

3. Заменички облици 

 

 
 

а) Заменице 
 

- Личне заменице у функцији субјекта и објекта 
 

- Показне заменице 
 

Односне заменице  

 

б) детерминатори 

 
- Показни 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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1. Глаголи 
 

- Обновити разлику у употреби Present Simple, Present Continutous; Past Simple, Past Continuous 
 

- Обновити све употребе Present Perfect 
 

- Used to 
 

- Начини изражавања будућности, планова у будућности (going to, will) 
 

- Модални глаголи: should, must, will, may, might 
 

- Пасивне конструкције – садашње и прошло време – the Present Simple, Past Simple (продуктивно и рецептивно), 
 

- Present perfect passive (рецептивно) 
 

3. Предлози и најчешћи прилози за оријентацију у времену и простору. 
 

4. Први кондиционал (рецептивно и продуктивно) , други кондиционал (рецептивно) 
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Назив предмета : Енглески језик Разред / одељење : II1 Образовни профил : туристички техничар  
 

Недељни фонд часова : 2 Годишњи фонд часова : 64 Трајање образовања : 4_године  

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 10 од 14.августа 2012. године, а измене и допуне у броју 

_8    од     15.08.2014. . године . 
 

Циљ предмета :  
1 .Oвладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика 

2. Pазвијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских 

ставова 

3. Pазвијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења 

4. Pазвијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација до којих 

долази кроз  самосталан рад и претраживање изворника различитог типа 

5. Cтицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном 

наслеђу 

6. Cтицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика 

7. Формирање основа за наставак образовања 
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НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 
ЦИЉ 

 
ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула ученик ће знати 

) 

Број 

часова 

по 

теми Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

в
еж

б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
тв

р
ђ
. 

О
ст

ал
и

х
 

ч
ас

о
в
а 

 
I 

 

 
How techie are 

you? 

 
- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање 

у оквиру теме о 

технологији, 

електронским 

уређајима и 

друштвеним 

активностима 

- активирају и 

развијају речник 

(електронски уређаји, 

друштвене 

активности) 

- изражавају 

комуникативне 

функције (предвиђање, 

упућивање 

/прихватање / 

одбијање позива или 

предлога, исказивање 

обећања, одлуке, 

 

 
- да чита разноврсне аутентичне 

текстове 

- користи различите технике читања; 

разуме општи смисла и појединости 

- слуша и разуме радио рекламе са аудио 

записа 

- слуша и разуме радио-интервију у вези 

друштвених мрежа 

- анализира примере и употребљавају 

нулти кондиционал у контексту 

- говори о могућим догађајима у 

будућности 

- слуша и разумесмисао дијалога у којем 

се изнносе планови и намере 

- креира и изводи дијалог у коме се 

упућује и прихвата позив/предлог 

- утврђује стечена знања кроз 

 
13 

 
6 

 
3 

 
2 

 
2 
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 исхода, вероватноће ) 

 

- стичу и примењују 

знања о језику 

(употреба will / going 

to, Zero conditional, 

may/might/could) 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, 

договарања, решавања 

проблема, 

закључивања 

самосталну израду разноврсних језичких 

задатака у радној свесци (Unit 6) 
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II 

Around the 

world 

 
Ученици: 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање 

у оквиру теме о 

туристичким 

атракцијама 

(догађајима и 

местима) 

- активирају и 

развијају речник 

(делови тела, 

гестикулирање, 

туристичке 

знаменитости ) 

- изражавају 

комуникативне 

функције (забрана, 

неопходност, 

предлагање, савети ) 

- стичу и примењују 

знања о језику 

(употреба must, 

mustn’t, needn’t ; Први 

 

 
- чита аутентичне текстове 

 

- користи различите технике читања; 

разумевање општег смисла и појединости 

- откривазначење речи на основу 

контекста 

- користи називе делова тела у изразима 

који описују гестикулације 

- слуша песму са аудио записа , 

идентификује конкретне речи и схвата 

основну идеју текста 

- слуша и води разговор о туристичким 

атракцијама; даје препоруке и савете шта 

туриста треба да посети 

- анализира примере и употребљава први 

кондиционал у контексту 

- разговара о последицама/резултатима 

ситуација у будућности 

- утврђује стечена знања кроз 

самосталну израду разноврсних језичких 

задатака у радној свесци (Unit 7) 

 
15 

 
6 

 
3 

 
2 
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 кондиционал; 

употреба should / 

ought to ) 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, 

договарања, решавања 

проблема, 

закључивања 

- упознају обичаје и 

елементе културе 

других земаља 
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III 

What if…? 

Ученици: 
 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање 

у оквиру теме о 

природним 

катастрофама и 

еколошким 

проблемима 

- активирају и 

развијају речник ( 

природне катастрофе и 

појаве, рециклирање ) 

- изражавају 

комуникативне 

функције 

(претпоставке и 

последице, изношење 

мишљења и ставова ) 

- стичу и примењују 

знања о језику 

( Други кондиционал, 

употреба would за 

хипотетичке ситуације 

 
- чита аутентичне текстове 

 

- увежбава различите технике читања; 

разумевање општег смисла и појединости 

- слуша аудио записе у којима људи 

говоре о природним катастрофама, 

рециклажи отпада ; идентификује 

конкретне речи и схвата основну идеју 

текста 

- повезује резиме / интерпретацију са 

аутентичним текстом говорника 

- анализира примере и употребљава 

други кондиционал у контексту 

- разговара о замишљеним ситуацијама и 

њиховим последицама 

- размењује/упоређује ставове и идеје о 

рециклирању, акцијама солидарности 

- пише есеј у оквиру теме, према моделу 

и упутству 

- утврђује стечена знања кроз 

самосталну израду разноврсних језичких 

задатака у радној свесци (Unit 8) 

 
10 

 
5 

 
2 

 
2 
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 ) 

 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, 

договарања, решавања 

проблема, 

закључивања 

      

 
IV 

 
Crime scene 

 
Ученици: 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање 

у оквиру теме о 

криминалу 

- активирају и 

 

 
- чита аутентичне текстове 

 

- увежбава различите технике читања; 

разумевање општег смисла и појединости 

- слуша аутентичан говор са аудио записа 

у оквиру теме 

- описује догађаје из прошлости 

 
11 

 
6 

 
2 

 
2 
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 развијају речник ( 

криминална дела и 

радње, колоквијални 

изрази, сложенице, 

скраћенице у 

ел.порукама) 

- изражавају 

комуникативне 

функције (описивање 

прошлих догађаја, 

извештавање о 

догађају, описивање 

предмета, 

препричавање туђих 

речи ) 

- стичу и примењују 

знања о језику 

(именице са 

суфиксима, Past 

perfect , неуправни 

говор) 

- упознају елементе 

енглеског фолклора 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

употребљавајући различита прошла 

времена 

- користи облике прошлог перфекта у 

контексту и разговору 

- анализира правила и користи неуправни 

говор 

- препричава исказе других људи 
 

- пријављује крађу и описује украдени 

предмет 

- излаже своје мишљење о криминалним 

делима 

- пише email другу о неком криминалном 

делу које су видели/доживели 

- утврђује стечена знања кроз 

самосталну израду разноврсних језичких 

задатака у радној свесци (Unit 9) 
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 мишљења, 

договарања, решавања 

проблема, 

закључивања 

      

 
V 

 
The written 

word 

 
Ученици: 

 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање 

у оквиру теме о 

публикацијама и 

књижевности 

- активирају и 

развијају речник ( 

врсте публикација, 

књижевност , 

компоненте романа) 

- изражавају 

комуникативне 

функције ( 

описивање етапа 

процеса, описивање 

 
- чита аутентичне текстове о књигама и 

књижевности 

- увежбава различите технике читања; 

разумевање општег смисла и појединости 

- слуша разноврсне аудио записе 

(дијалог, интервију, песма) и разуме 

општи смисао или специфичне детаље 

- слуша разговор са аудио записа о 

Шекспировим комадима 

- идентификујепасивне глаголске облике 

у тексту 

- употребљава пасивне глаголске облике 

за описивање процеса штампања књига 

(некад и сад), за чињенице, предвиђања у 

будућности 

- користи различите пасивне глаголске 

 
15 

 
4 

 
2 
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 искустава, 

предвиђања, 

договарање састанка, 

предлагање, 

преговарање ) 

- стичу и примењују 

знања о језику 

( пасивни глаголски 

облици и конструкције 

) 
 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, 

договарања, решавања 

проблема, 

закључивања 

- упознају значајне 

личности и дела 

енглеске културе 

облике 
 

- разговарао читалачким навикама, о 

писцима и њиховим делима 

- слуша и води разговор о договарању 

сусрета и активности ; предлаже, 

преговара 

- пишенеформално писмо (одговор 

другу; према упутству и моделу) 

- утврђује стечена знања кроз 

самосталну израду разноврсних језичких 

задатака у радној свесци (Unit 10) 
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ЛИТЕРАТУРА : SOLUTIONS 2nd Edition, pre-intermediate Тim Falla, Paul A Davis(уџбеник, радна свеска, приручник за 

наставнике, аудио диск), Oxford, 2013 

Стручни текстови 

 

 
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК (96 часова) 

 

 

Именичка група 
 

- употреба детерминаната: редослед у реченици; употреба речи même, autre, seul; 
 

- детерминанти у функцији заменице, посебно: показне заменице испред предлога de + именичка група; испред 

релативне реченице; испред партикула ci и là; неодређене заменице; 

- бројеви: основни, редни, разломачки, апроксимативни; 
 

- род и број именица и придева специфичних за дату струку; поређење придева, посебно суперлатив. 

 

 

Глаголска група 
 

глаголски начини и времена: презент, сложени перфект, имперфект, плусквамперфект (рецептивно), футур први 

индикатива, као и перифрастичне конструкције: блиски футур, блиска прошлост; il faut que, je veux que, j’aimerais que 

праћени презентом субјунктива глагола прве групе (Il faut que tu racontes ça à ton frère), као и рецептивно: Il faut que tu 

fasses/ que tu ailles/ que tu sois/ que tu lises/ que tu saches/ que tu écrives; презент 
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кондиционала: Si mes parents me laissaient partir, je viendrais avec toi ! императив (рецептивно): aie un peu de patience, 

n’ayez pas peur; sois sage! 

- партицип презента и герундив; партиципи презента и перфекта као придеви; 
 

- фреквентни униперсонални глаголи и конструкције. 

 

 

Предлози 
 

- најчешћи предлози; предложни изрази à côté de, à l’occasion de, à l’aide de; 
 

- контраховање члана и предлога. 

 

 

Прилози 
 

- за место, за време, за начин, за количину; 
 

- alors – за исказивање последице; 
 

- место прилога; 
 

- прилошке заменице en и y (рецептивно). 

 

 

Модалитети и форме реченице 
 

- декларативни, интерогативни, екскламативни и императивни модалитет; 
 

- афирмација и негација; актив и пасив; 
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- реченице са презентативима; 
 

- наглашавање реченичних делова помоћу формуле c’est... qui и c’est ... que. 

 

 

 
Основни типови сложених реченица 

 

- координиране реченице са везницима et, ou, mais, car, ni и прилозима/прилошким изразима c’est pourquoi, donc, puis, 

pourtant, par contre, par conséquent, au contraire; 

- зависне реченице: релативне са заменицама qui, que, où и dont; компаративне са везницима/везничким изразима comme, autant    que, 

le même ... que, plus ... que, moins    que; временске са везницима/везничким изразима quand, avant que/avant de+инфинитив, chaque fois 

que, pendant que, après que, depuis que; узрочне са везницима parce que и puisque; (рецептивно) концесивне и опозитивне са 

везницима bien que и alors que; финалне са везницимаpour que/pour+инфинитив и afin que/afin de+инфинитив; хипотетичне 

са везником si (вероватни и могући потенцијал); реченице са que у функцији објекта (нпр. Nous espérons que tu réussiras 

ton examen); слагање времена у објекатским реченицама. 
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Наставни предмет : ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК Разред: II1 
 

Ред. бр. 
 

наставне 

теме 

 

 
НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број 

часова 

по теми 

Број часова за: 

 
обраду 

Остале 

типове 

часова 

1. Unité 1: Voyage 10 4 6 

2. Unité 2: Ecole 9 5 4 

3. Unité 3: Achats 12 6 6 

4. Unité 4: On s’amuse 10 6 4 

5. Unité 5: Visite de Paris 12 6 6 

6. Unité 6: Carnaval 7 4 3 

7. Unité 7: Sport 7 4 3 

8. Unité 8: Mode 9 3 6 

9. Unité 9: Science 8 4 4 

10. Unité 10: Radio et télévision 6 2 4 

11. Unité 11: Loisirs 6 2 4 

 У К У П Н О 96 46 50 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Годишњи фонд часова: 64 

Разред: Други 
 

ТЕМА 

 
ЦИЉ 

ИСХОДИ 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 

ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

• Здравствена 

култура и 

физичка 

активност, као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и 

исхода 

• Унапређивање 

и очување 

здравља; 

• Утицај на 

правилно 

држање тела 

(превенција 

постуралних 

поремећаја); 

• Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

• Објасни карактеристике положаја 

тела, покрета и кретања у 

професији за коју се школује и 

уочи оне, које могу имати 

негативан утицај на његов раст, 

развој; 

• Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

• Вежбе обликовања (јачања, 

лабављење и растезање); 

• Вежбе из корективне 

гимнастике; 

• Провера стања моторичких и 

функционалних способности; 

• На почетку теме ученике 

упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима 

оцењивања; 

• Током реализације часова 

физичког васпитања давати 

информације о томе које 

вежбе позитивно утичу на 

статус њиховог организма, с 

обзиром на карактеристике 

њихове професије, а које 

негативно утичу на здравље; 

• Ученици који похађају 

четворогодишње стручне 

школе далеко су више 

оптерећени у редовном 

• Развој 

моторичких и 

функционални 

• Развој и 

усавршавање 

моторичких 

• Именује моторичке способности 

које треба развијати, као и 

основна средства и методе за 

• Вежбе снаге без и са малим 

теговима (до 4 кг.); 

• Трчање на 60 м и 100 м; 
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х способности 

човека, као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и 

исхода 

способности и 

теоријских 

знања 

неопходних за 

самостални рад 

на њима; 

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; 

• 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; 

образовању практичном и 

теоријском наставом од 

осталих ученика. 

 Због тога је физичко 

васпитање, у овим школама, 

значајно за активан 

опоравак ученика, 

компензацију и релаксацију 

с обзиром на њихова честа 

статичка и једнострана 

оптерећења. Теоријска 

знања из области физичких 

активности су од великог 

значаја за укупним 

бављењем физичким 

вежбама. 

 

 

 
Облици наставе 

 

Предмет се реализује кроз 

следеће облике наставе: 

 теоријска настава (4 

часа) 

 мерење и тестирање (6 

часова) 

• Усвајање 

знања, умења 

и вештина из 

спортских 

грана и 

дисциплина 

као основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и 

исхода 

 

• Атлетика; 

• Мотивација 

ученика за 

бављењем 

физичким 

активностима; 

• Формирање 

позитивних 

психосоцијалн 

их образаца 

понашања 

• Примена 

стечених 

умења, знања 

и навика које 

• 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 

• АТЛЕТИКА У свим 

атлетским дисциплинама 

треба радити на развијању 

основних моторичких 

особина за дату дисциплину; 

 

Трчања: 
 

Усавршавање технике трчања 

на кратке и средње стазе: 

-100 m ученици и ученице; 
 

-800 m ученици и ученице ; 
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 се користе у 

свакодневним 

условима 

живота и рада 

• Естетско 

истраживање 

покретом и 

доживљавање 

естетских 

вредности; 

• Усвајање 

етичких 

вредности и 

подстицање 

вољних 

особина 

ученика 

• Стицање и 

усавршавање 

моторичких 

знања, умећа, 

вештина, 

техника и 

навика 

предвиђених 

програмом за 

базичне 

спортске 

карактеристика физичког 

васпитања важно да активно 

учествује у процесу наставе и да 

самостално спроводи одређен 

програм физичке и спортске 

активности. 

• Ученици ће желети да се бави 

физичким, односно спортским 

активностима пошто ће сагледати 

(детектовати) позитивне 

карактеристике физичке и 

спортске активности и њихове 

позитивне утицаје на здравље, 

дружење и добро расположење. 

• Сагледати негативне утицаје 

савременог 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 

-штафета 4 x 100 m ученици и 

ученице 

 

 
Вежбање технике трчања на 

средњим стазама умереним 

интензитетом и различитим 

темпом у трајању од 5 до 10 min. 

Крос: јесењи и пролећни 
 

-800 m ученице, 
 

-1000 m ученици. 
 

Скокови: 
 

Скок удаљ корачном техником. 

Скок увис леђном техником. 

Бацања: 
 

Бацање кугле, једна од 

рационалних техника (ученице 4 

kg , ученици 5 kg). 

Спровести такмичења у одељењу, 

на резултат, у свим реализованим 

атлетским дисциплинама. 

• практична настава (54 

часа) 

 

Подела одељења на групе 
 

Одељење се не дели 

приликом реализације; 

Настава се изводи фронтално 

и по групама, у зависности од 

карактера методске јединице 

која се реализује. Уколико је 

потребно, нарочито за вежбе 

из корективне гимнастике, 

приступ је индивидуалан. 

 

 
Место реализације наставе 

 

• Теоријска настава се 

реализује у учионици или 

у сали, истовремено са 

практичном наставом; 

• Практична настава 

реализује се на спортском 

вежбалишту (сала, 

спортски отворени терени, 

базен, клизалиште, 
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• Спортска 

гимнастика: 

(Вежбе на 

справама и 

тлу); 

гране. 

• Повезивање 

моторичких 

задатака у 

целине, али 

без стварања 

крутих 

моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење 

ученика у 

организовани 

систем 

припрема за 

игре, сусрете и 

манифестације 

; 

 
 

• Развијање 

елемената 

ритма 

сједињавањем 

кинетичких и 

енергетских 

елемената у 

целине: рад- 

одмор; на- 

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. 

 

• СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И 

ТЛУ 

Напомена: 
 

- Наставник олакшава, односно 

отежава програм на основу 

моторичких способности и 

претходно стечених умења 

ученика. 

1. Вежбе на тлу 
 

За ученике и ученице: 
 

- из упора за рукама, зибом, 

провлак згрчено напред до упора 

пред рукама (опружено); 

- колут напред и спојено усправом 

до ваге претклоном и заножењем, 

издржај 

- премет странце упором у „бољу“ 

страну и спојено, премет странце у 

„слабију“ страну 

- за напредни ниво премет напред 

упором 

2. Прескок 
 

За ученике коњ у ширину висине 

скијалиште). 

 
 

Препоруке за реализацију 

наставе 

• Настава се реализује у 

циклусима који трају 

приближно 10-12 часова 

(узастопних). Наставнику 

физичког васпитања је 

остављено да, зависно од 

потреба, прецизира 

трајање сваког циклуса, 

као и редослед њиховог 

садржаја. 

 

Садржај циклуса је: 
 

- за проверу нивоа знања на 

крају школске године – 

један; 

- за атлетику – један; 

- за гимнастику: вежбе на 

справама и тлу - један 

- за спорт по избору 

ученика – два; 

- за повезивање физичког 
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 презање- 

релаксација; 

убрзање-успо- 

равање; 

• Избор 

спортова, 

односно 

спортско- 

рекреативних 

или других 

кретних 

активности 

као трајног 

опредељења за 

њихово 

свакодневно 

упражњавање. 

 

. 

 120 цм; за ученице 110 цм: 
 

- згрчка; 

- разношка 

- за напредни ниво: склонка и 

прескоци са заножењем 

3. Кругови 
 

За ученике /доскочни кругови/: 
 

- њих, зањихом саскок, уз помоћ. 
 

4. Разбој 
 

За ученике /паралелни разбој/: 
 

- из упора седећег разножно пред 

рукама, прехватом напред и 

дизањем склоњено став на 

раменима, спуст назад у упор 

седећи разножно, прехват рукама 

иза бутина, сножити и зањихом 

саскок. 

За ученице /двовисински разбој, 

једна притка, вратило/: 

- вис на в/п лицем према н/п: клим, 

премах згрчено једном ногом до 

виса лежећег на н/п, прехват 

(може разноручно) на н/п до упора 

васпитања са животом и 

радом – један. 

 

Начин остваривања 

програма 

 

 
Садржаји програма 

усмерени су на: развијање 

физичких способности; 

спортско-техничко 

образовање; повезивање 

физичког васпитања са 

животом и радом. 

Годишњи план, програм и 

распоред кросева, такмичења, 

зимовања и других облика 

рада утврђује се на почетку 

школске године на 

наставничком већу, на 

предлог стручног већа 

наставника физичког 

васпитања. 

Стручно веће наставника 

физичког васпитања, 

самостално, одређује 
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   јашућег; премах одножно 

предножном (уназад) до упора 

предњег; замахом уназад 

(зањихом) саскок пруженим 

телом; 

- једна притка: наскок у упр 

предњи, премах одножно једном 

ногом до упора јашућег; премах 

одножно заножном до упора 

стражњег; саскок саседом 

(замахом ногама унапред). 

5. Вратило 
 

За ученике /доскочно вратило/ 
 

- из мирног виса узмак до упора, 

замахом ногама уназад (зањихом) 

саскок увито 

6. Греда 
 

За ученице /висока греда/: 
 

- залетом и суножним одскоком 

наскок у упор чучећи; окрет за 900 

усправ у успон, окрет за 1800, 

лагано трчање на прстима, скок са 

променом ногу, кораци у успону 

до краја греде; саскок згрчено 

(бочно у односу на греду). 

редослед обраде појединих 

садржаја програма и циклуса. 

Часови у току недеље треба 

да буду распоређени у 

једнаким интервалима, не 

могу се одржавати као блок 

часови. Настава се не може 

одржавати истовремено са 

два одељења ни на 

спортском терену ни у 

фискултурној сали. 

У свим разредима настава 

физичког васпитања се 

реализује одвојено за ученике 

и одвојено за ученице, а само 

у школама које имају по два 

паралелна објекта за физичко 

васпитање дозвољена је 

истовремена реализација часа 

 

 
Праћење, вредновање и 

оцењивање 

Праћење напретка ученика 

у физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 
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   7. Коњ са хватаљкама 

 

За ученике: 
 

- из упора пред рукама, коло 

заножно левом, коло заножно 

десном. 

Школско такмичење (одељење, 

школа): актив наставника 

физичког васпитања бира справе 

на којима ће се ученици 

такмичити. 

За напредније ученике: састави из 

система школских спортских 

такмичења и учешће на вишим 

нивоима школских такмичења. 

 

 
Минимални образовни захтеви: 
 

За ученике: наставни садржаји из 

програма вежби на тлу, прескока, 

једне справе у упору и једне 

справе у вису; 

За ученице: наставни садржаји из 

програма вежби на тлу, прескока, 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортским играма 

 

 

 

 

 

 

 

Минимални образовни 

захтеви 

• Атлетика : трчање на 100 м 

за ученике и ученице, 

трчање на 800 м за ученике и 

500 м за ученице, скок удаљ, 

увис, бацање кугле – на 

резултат. 

• Вежбе на справама и тлу: 

За ученике: наставни 

садржаји из програма 
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• Спортска игра 

(по избору) 

  греде и двовисинског разбоја. 

 

 

 

 
• СПОРТСКА ИГРА (по 

избору) 

- Понављање и учвршћивање 

раније обучаваних елемената 

игре. 

- Даље проширивање и 

продубљивање техничко- 

тактичке припремљености 

ученика у складу са изборним 

програмом за дату игру. На 

основу претходних умења у 

техници и тактици наставник 

планира конкретне садржаје из 

спортске игре. 

 

• Стручно веће наставника 

физичког васпитања, према 

програму који сам доноси (из 

програма четвртог разреда 

(програм по избору ученика) у 

складу са могућностима школе, 

организује наставу за коју 

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 (10 часова) 

• Гимнастика: вежбе на 

справама и тлу (10 часова). 

• Спортска игра: по избору 

школе(12 часова) 

• Физичка активност, 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Физичка, 

односно 

спортска 

активност: у 

складу са 

могућностима 

школе 

  ученици покажу посебно 

интересовање 

односно спортска 

активност:у складу са 

могућностима школе а по 

избору ученика (9 часова). 

• Пливање (9 часова). 

• Провера знања и вештина 

(4 часа). 

 

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ 
 

- Из фонда радних дана и за 

извођење редовне наставе 

школа у току школске 

године организује: 

- Два целодневна излета са 

пешачењем 

 

- I разред до 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 
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    - Стручно веће наставника 

физичког васпитања 

утврђује програм и садржај 

излета, и дужину стазе за 

кросеве, према узрасту 

ученика. 

 

Школа организује и спроводи 

спортска такмичења, као 

јединствени део процеса 

наставе физичког васпитања. 

спортска такмичења 

организују се у оквиру радне 

суботе и у друго време које 

одреди школа. Међушколска 

спортска такмичења 

организују се у оквиру 

календара које одреди Савез 

за школски спорт и 

олимпијско васпитање Србије 

које је уједно и организатор 

ових такмичења. 
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Општи циљ предмета: 

Циљ физичког васпитаља је да се  разноврсним  и систематским  моторичким  активностима, у повезаности  са 

осталим васпитно - образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика 

(когнитивном,афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицаљу, усавршаваљу и примени 

моторичких умеља, навика и неопходних теоријских знаља у свакодневним и специфичним условима живота 

и рада 

 
Посебни циљеви предмета: 

1. Подстицаље раста и развоја и утицаље на правилно држање тела (превенција постуралних поремећаја); 

2. Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знаља неопходн их самостални рад на њима; 

3. Стицаље моторичких умеља (вештина) и теоријских знаља неопходних за њихово усвајање; 

4. Проширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпун ије 

сагледаваље спортске гране, за коју показују посебан интерес; 

5. Усвајање знања ради разумевања значаја и сушти не физичког васnитања дефинисан их оnштим циљем 

овог предмета (васпитно 

образовног подручја); 

6. Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјалних образаца 

понашања; 

7. Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада. 
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НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 
ЦИЉ 

 
ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула ученик ће 

знати ) 

Број 

часова 

по теми 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

В
еж

б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
тв

р
ђ
. 

О
ст

ал
и

х
 

ч
ас

о
в
а 

 
I 

 
-Очување и унапређење 

 
- Препознавање везе између физичке 

 
2 

 
2 

   

Теоријско здравља активности и здравља   

образовање -Оспособљавање за - Упозна се са основним   

 самостално вежбање у законитостима, принципима и   

 слободно време правилима, методима, средствима и   

 -Развијање креативности кроз оптерећењима физичког вежбања   

 покрет - Да схвате смисао, значај и вредност   

 Развијање позитивнњ слике о физичког вежбања и да га интегришу   

 себи у свакодневни живот   

 -Промовисање позитивних    

 социјалних интеракција    

   
- Унапређивати и одржавати 

антропомоторичке способности 

(снагу, издржљивост, брзину, 

гипкост и координацију) 

- Познавати спортске техничко 

тактичке термине 

- Продубити знања о функционисању 

11   11  

II 

 
Антропомо 

то - 

ричке 

спосо- 

бности 

 
Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 
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 Оспособљавање за самостално 

вежбање у слободно време 

 
Очување и унапређивање 

здравља 

 
Развој позитивне слике о себи 

појединих органских система 

приликом вежбања и опоравка 

- Познавати основне појмове везане 

за карактеристике физичке 

активности: обим и интензитет 

- Знати како да прати реакције 

организма на оптерећење (мерење 

пулса, праћење дисања итд.) 

- Познавати пороцедуре безбедног 

вежбања 

Бити способан да самостално креира 

јдноставније програме физичког 

вежбања ( вежбе снаге, вежбе 

обликовања, трчање ) 

- Профилисиати сопствене потребе 

за физичким вежбањем и 

систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

- Одржавати личну и колективну 

хигијену 

- Користити физичку активност као 

средство са суочавање са стресом и 

његовим последицама 

- Познавати узроке настајања 

неправилног држања тела 

- знати основне вежбе за најважније 

мишине групе за правилно држање 

тела 
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  - систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

- Промовисати физичку активност 

као део здравог начина живота 

- објективно вредновати и 

прихватати своје постигнуће и 

постигнуће других у физичкој 

активности 

- Потврђивати своје способности и 

стицати самопоуздање 

- Познавати основне појмове везане 

за карактеристике физичке 

активности: обим и интензитет 
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III 

Атлетика 

-Развијање моторичких умења 

и навика 

-Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

- Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

- Очување и унапређивање 

здравља 

- Развој позитивне слике о 

себи 

- Промовисање позитивних 

социјалних интеракција 

- Имати профилисане сопствене 

потребе за физичким вежбањем и 

систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

- Коростити физичку активност као 

средство са суочавање са стресом и 

његовим последицама 

- Прихватитит сопствени физички 

изглед и способности и бити свестан 

развојних промена 

- Потврђивати своје способности и 

стицати самопоуздање 

- Решавати проблеме уз поштовање 

свог окружења 

- Препознавати негативности у 

спорту и критички се односитти 

према њима(допинг,груба игра, 

навијачки изгреди и сл.) 

- Коректно се односити према свим 

актерима спортског 

догађаја(играчи,тренери- 

наставници,судије,навијачи идр.) 

- Моћи да сарађује са свим 

члановима екипе и учествује у 

тимском раду 

11 1 9 1  
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IV 
 

ЗАЈЕДНИЧК 

ПРОГРАМ 

ВЕЖБЕ НА 

СПРАВАМ 

А 

И ТЛУ 

-Развијање моторичких умења 

и навика 

-Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

- Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

- Очување и унапређивање 

здравља 

- Развој позитивне слике о 

себи 

- Промовисање позитивних 

социјалних интеракција 

- Поседовати умења стечених у 

основниом образовању 

- Имати профилисане сопствене 

потребе за физичким вежбањем и 

систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

- Коростити физичку активност као 

средство са суочавање са стресом и 

његовим последицама 

- Прихватитит сопствени физички 

изглед и способности и бити свестан 

развојних промена 

- Потврђивати своје способности и 

стицати самопоуздање 

- Решавати проблеме уз поштовање 

свог окружења 

- Промовисати спортски фер-плеј 

- Препознавати негативности у 

спорту и критички се односитти 

према њима(допинг,груба игра, 

навијачки изгреди и сл.) 

- Коректно се односити према свим 

актерима спортског 

догађаја(играчи,тренери- 

наставници,судије,навијачи идр.) 

- Моћи да сарађује са свим 

члановима екипе и учествује у 

тимском раду 

5 2 2 1  
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V 

 

 
Спортска 

игра, 

одбојка,кош 

арка, 

стони тенис, 

фудбал 

-Развијање моторичких умења 

и навика 

-Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

- Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

- Очување и унапређивање 

здравља 

- Развој позитивне слике о 

себи 

- Промовисање позитивних 

социјалних интеракција 

- Поседовати умења из спортских 

игара стечена у основниом 

образовању 

- Имати профилисане сопствене 

потребе за физичким вежбањем и 

систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

- Коростити физичку активност као 

средство са суочавање са стресом и 

његовим последицама 

- Прихватитит сопствени физички 

изглед и способности и бити свестан 

развојних промена 

- Потврђивати своје способности и 

стицати самопоуздање 

- Решавати проблеме уз поштовање 

свог окружења 

- Промовисати спортски фер-плеј 

- Препознавати негативности у 

спорту и критички се односитти 

према њима(допинг,груба игра, 

навијачки изгреди и сл.) 

- Коректно се односити према свим 

актерима спортског 

25 7 16 2  
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  догађаја(играчи,тренери- 

наставници,судије,навијачи идр.) 

- Моћи да сарађује са свим 

члановима екипе 
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VI 

 
Повезивање 

физичког 

васпитања 

са животом 

и радом 

-Развијање моторичких умења 

и навика 

-Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

- Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

- Очување и унапређивање 

здравља 

- Развој позитивне слике о 

себи 

- Промовисање позитивних 

социјалних интеракција 

-Стицање знања за практичну 

примену у природи 

(излети,логоровања,зимовања, 

кросеви,планинарења и сл.) 

ради активног одмора 

- Поседовати и друга моторичка 

искуства у зависности од личних 

интересовања и могућности 

средине(плес,аеробик,клизање, 

вожња 

ролера,бицикла,пливање,скијање,ори 

јентиринг,борилачке вештине,итд.) 

- Знање руковања разним 

инструментима(бусола, двоглед, 

алтиметар ,фотоапарат, камера 

,коришћење топографских карата 

,итд.) 

- Знање пружања прве помоћи 

- Усвајање навика боравка и и схране 

у природи 

- Знање вожње скија и борда на снегу 

,скијање на води , вожња 

чамаца,једрење на дасци 

- Самостална припрема и избор 

потребне опреме и реквизита за ове 

активности 

10 3 5 2  
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МАТЕМАТИКА 
 

Назив предмета: 
 

Годишњи фонд часова: 64 часа 
 

Разред: други 
 

 

 

 
 

ТЕМА 

 
 

ЦИЉ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

 

 

 

 

 
Тригонометрија 

правоуглог 

троугла 

• Разумевање 

основних 

тригонометријски 

х функција и 

идентичности 

• Оспособљавање за 

примену 

тригонометријски 

х функција у 

реалним 

проблемима 

• дефинише основне 

тригонометријске функције 

оштрог угла 

• израчуна основне 

тригонометријске функције 

оштрог угла правоуглог 

троугла када су дате две 

странице 

• конструише оштар угао ако је 

позната једна његова 

тригонометријска функција 

• наведе основне 

тригонометријске идентитете 

и примењује их у одређивању 

вредности тригонометријских 

• Дефиниције 

тригонометријских 

функција у правоуглом 

троуглу 

• Врeдности 

тригонометријских 

функција за углове од 

0° , 30° , 45° , 60° , 90° 

• Основни 

тригонометријски 

идентитети 

• Решавање правоуглог 

троугла 

На почетку теме ученике 

упознати са циљевима и 

исходима наставе, односно 

учења, планом рада и 

начинима оцењивања. 

 

 
Облици наставе 

 

Предмет се реализује кроз 

следеће облике наставе: 

• теоријска настава (64 

часа). 

Место реализације 
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  функција ако је позната 

вредност једне од њих 

• наведе вредности 

тригонометријских функција 

карактеристичних углова (од 

30° , 45° , 60° ) и са 

калкулатора прочита 

вредности за остале оштре 

углове и обрнуто (одређује 

оштар угао ако је позната 

вредност тригонометријске 

функције) 

• примени елементе 

тригонометрије правоуглог 

троугла на решавање 

практичних проблема 

 наставе 
 

• Настава се реализује у 

учионици или кабинету 

за математику. 

 

Препоруке за 

реализацију наставе 

• образложити циљ 

предмета, начин и 

критеријум оцењивања; 

• неопходна предзнања 

поновити уз максимално 

ангажовање ученика; 

• подстицати ученике на 

размишљање и 

самостално закључивање; 

• примењивати разноврсне 

облике и методе рада, 

како би се подстакла 

активност ученика; 

• инсистирати на 

прецизности, тачности, 

систематичности и 

уредности у раду; 

• упућивати ученике на 

претраживање 

 

 

 

 
Степеновање и 

кореновање 

• Проширивање 

знања о 

степеновању и 

кореновању 

• наведе својства операција са 

степенима и примени их у 

трансформацијама 

једноставнијих израза 

• наведе својства операција са 

коренима и примени их у 

трансформацијама 

једноставнијих израза 

• рационалише именилац 

разломка у једноставним 

• Појам степена. 

Операције са 

степенима 

• Степен са целим 

изложиоцем 

• Запис броја у Е 

(scientific) формату 

• Појам корена. 

Операције са коренима 

• Степен са 
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  случајевима 

• дефинише појмове имагинарна 

јединица и комплексан број 

• сабере, одузме, помножи и 

подели два комплексна броја 

• одреди конјугован број датог 

комплексног броја 

• израчуна модуо комплексног 

броја 

рационалним 

изложиоцем 

• Рационалисање 

имениоца разломка 

• Појам комплексног 

броја и операције са 

њима 

• Конјугован број 

комплексног броја 

• Модуо комплексног 

броја 

различитих извора и 

примену савремених 

технологија. 

 

 

 
• Тригонометрија 

правоуглог троугла: 

садржаје повезивати са 

одговарајућим 

примерима из живота, 

нпр. величина сенке. 

Поновити правила 

заокругљивања бројева 

на одређени број 

децимала. 

Оспособити ученике за 

употребу калкулатора 

као помоћног средства 

при решавању проблема 

применом 

тригонометрије. 

 

 
• Степеновање и 

кореновање: при 

 

 

 

 

 

 

Функција и 

график 

функције 

• Упознавање 

основних 

својстава функција 

• Оспособљавање за 

представљање 

података 

различитим 

графичким 

облицима и 

анализу датих 

података 

• наведе примере функција 

• одреди знак, интервале 

монотоности, максимум и 

минимум на датом графику 

• прочита и разуме податак са 

графикона, дијаграма или из 

табеле и одреди минимум или 

максимум и средњу вредност 

зависне величине 

• податке представљене у 

једном графичком облику 

представи у другом 

• Појам функције. 

• Функције са коначним 

доменом 

• Графичко 

представљање 

функције 

• Читање графика 

функције (одређивање 

знака, интервала 

монотоности, 

максимума, минимума) 

- без формалне 

дефиниције тих 

појмова 

• Различити графички 

облици представљања 
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   функција са коначним 

доменом (табела, 

график, дијаграм, круг) 

• Одређивање 

максимума, минимума 

и средње вредности 

зависне величине 

проширивању скупа из 

кога је изложилац 

нагласити 

перманентност особина 

степеновања. 

Оспособити ученике да 

помоћу калкулатора 

одреде вредности 

корена и степена датог 

броја. Комплексни 

бројеви: обрадити само 

основне појмове и 

чињенице које ће бити 

неопходне при 

изучавању садржаја о 

квадратној једначини. 

 

• Функција и график 

функције: приликом 

обраде користити што 

више конкретних 

примера из живота и 

струке. 

 

• Квадратна једначина и 

квадратна функција: 

показати односе између 

 

 

 

 

 

 

Квадратна 

једначина и 

квадратна 

функција 

• Стицање основних 

знања о квадратној 

једначини и 

квадратној 

функцији 

•  реши непотпуну квадратну 

једначину у скупу R 

• наведе пример квадратне 

једначине која нема решења у 

скупу R 

• примени образац за решавање 

квадратне једначине 

• одреди природу решења 

квадратне једначине 

• растави квадратни трином 

• скицира и анализира график 

квадратне функције (да 

прочита нуле функције, 

максимум или минимум, 

интервале монотоности) 

• реши једноставну квадратну 

неједначину 

• Квадратна једначина 

• Образац за решавање 

квадратне једначине 

• Природа решења 

квадратне једначине 

• Растављање 

квадратног тринома на 

линеарне чиниоце 

• Квадратна функција и 

њен график 

• Квадратне неједначине 

Полиедри и 
• Проширивање 

знања о 

• израчуна обим и површину 

фигура у равни (квадрат, 

• Обим и површина 

фигура у равни 
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обртна тела полиедрима и 

обртним телима 

правоугаоник, правилан 

шестоугао, круг) 

• разликује правилне полиедре 

• примени одговарајуће 

формуле и израчуна површине 

и запремине правилне призме, 

пирамиде и зарубљене 

пирамиде (једноставнији 

задаци) 

•  примени одговарајуће 

формуле и израчуна површине 

и запремине правог ваљка, 

купе, зарубљене купе и лопте 

• одреди површину 

једноставних равних пресека 

тела 

(квадрат, 

правоугаоник, 

правилан шестоугао, 

круг) 

•  Призма, пирамида, 

зарубљена пирамида и 

њихови равни пресеци 

• Површина и запремина 

призме 

• Површина и запремина 

пирамиде и зарубљене 

пирамиде 

• Ваљак, купа, 

зарубљена купа, лопта 

и њихови равни 

пресеци 

• Површина и запремина 

ваљка 

• Површина и запремина 

купе и зарубљене купе 

• Површина и запремина 

лопте 

решења и 

коефицијената, као и 

растављање квадратног 

тринома на чиниоце. За 

цртање квадратне 

функције користити 

нуле (решавање 

једначине) и теме 

(свођење на канонски 

облик). Нацртати свих 

шест могућих случајева 

графика квадратне 

функције и детаљно их 

анализирати. Истаћи 

повезаност између 

аналитичког и 

графичког приказа 

квадратне функције. 

 

 

 
• Полиедри и обртна 

тела: користити 

симулације пресека на 

рачунару.Правилне 

полиедре приказати 

коришћењем рачунара. 

Садржаје повезати са 
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    проблемима из 

свакодневног живота. 

 
 

Оцењивање 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. активност ученика на 

часу; 

2. усмену проверу 

знања; 

3. писмену провера 

знања; 

4. тестове знања. 

 
 

Оквирни број часова по 

темама 

• Тригонометрија 

правоуглог троугла 7 

часова 

• Степеновање и 

кореновање 12 часова 

• Функција и график 

функције 6 часова 

• Квадратна једначина и 

квадратна функција 15 
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    часова 

• Полиедри и обртна тела 

16 часова 

За       реализацију        4 

писменa задатка са 

исправкама планирано је 8 

часова. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

РАЗРЕД: II1 НЕДЕЉНИ ФОНД: 2 ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 64 

План рада сачињен je на основу правилника о наставном плану и програму за средњу школу: 

 
- подручје рада: ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО 

- образовни профил: ТУРИСТИЧКИО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР 

 
- ТИПОЛОГИЈА НАСТАВНИХ ЧАСОВА 

 

TEMA обрада утврђивање вежбање обнављање 
провера и 

систематизацијa 
Σ 

Упознавање са начином 

и планом рада 

   
1 

 
1 

Тригонометрија 

правоуглог троугла 
3 2 4 

  
9 

Степеновање и 

кореновање 
7 2 5 

 
1 15 

Функција и график 

функције 
2 

 
3 

 
1 6 

Квадратна једначина и 

квадратна функција 
7 1 5 

 
1 14 

Полиедри и обртна тела 5 1 2 1 2 11 

Писмени задаци     8 8 

 

УКУПНО 
 

24 
 

6 
 

19 
 

2 

 

13 
 

64 
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НЕОПХОДНИ УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ И ДРУГО: 

 
1. Математика за други разред средње школе ( Г. Војводић, Р. Деспотовић, В. Петровић, Р. Тошић, Б. Шешеља) 

2. Збирка решених задатака из математике 2 (В.Богославов) 

3. Математика 2300 решених задатака за 3. и 4. степен стручне спреме ( М. Јоковић, И. Томић) 
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Назив предмета: ИСТОРИЈА 

Годишњи фонд часова: 64 

Разред: други 
 

ТЕМА 

 
ЦИЉ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

 

 

 

 

 

 
Европа и свет 

од краја XVIII 

века до Првог 

светског рата 

• 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. 

• идентификује основне одлике 

историјског периода од краја 

XVIII века до Првог светског 

рата; 

• сагледа значај и последице 

привредног напретка и 

Индустријске револуције на 

развој друштва; 

• опише, на примеру Француске, 

Велике Британије, Хабзбуршке 

монархије, Немачке, Русије и 

САД, друштвену структуру и 

државно уређење у периоду од 

краја XVIII века до Првог 

светског рата; 

• сагледа значај и последице 

појаве политичких идеја 

национализма, либерализма, 

• Политичко-историјски оквир 

(Индустријска револуција; 

социјална, верска и национална 

обележја политичких револуција – 

примери низоземске, енглеске и 

америчке револуције; појмови 

уставности и поделе власти; 

Француска револуција – укидање 

феудализма, Декларација о 

правима човека и грађанина; 

Наполеоново доба, Бечки конгрес, 

револуције 1848/49. године – 

јачање идеја национализма, 

либерализма, демократије, 

радикализма, социјализма; 

уједињење Италије и Немачке; 

Грађански рат у САД; међународни 

односи у другој половини XIX и 

На почетку теме ученике 

упознати са циљевима и 

исходима наставе, односно 

учења, планом рада и 

начинима оцењивања. 

 

 
Облици наставе: 

 

Предмет се реализује кроз 

следеће облике наставе: 

• теоријска настава. 

 
 

Место реализације 

наставе: 

• Теоријска настава се 
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 • Проширивање 

знања о научно- 

техничком 

напретку и 

културним 

достигнућима у 

периоду од краја 

XVIII века до 

Првог 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. 

радикализма и социјализма; 

• наведе најважнија научно- 

техничка достигнућа у периоду 

од краја XVIII века до Првог 

светског рата и образложи 

њихов значај; 

• истакне одлике свакодневног 

живота у периоду од краја 

XVIII века до Првог светског 

рата у различитим друштвеним 

слојевима; 

• издвоји најзначајније правце у 

књижевности и ликовним 

уметностима у периоду од краја 

XVIII века до Првог светског 

рата и именује истакнуте 

ствараоце; 

• наведе главне тековине периода 

од краја XVIII века до Првог 

светског рата и препозна њихов 

значај у савременом добу. 

почетком XX века – настанак 

Тројног савеза и Антанте, борба за 

колоније, успон САД и Јапана, 

подела Кине, међународне 

политичке кризе, Источно питање 

и балкански народи – опадање 

Османског царства, продор 

Хабзбуршке монархије на Балкан; 

утицај великих сила – Русије, 

Велике Британије, Француске, 

Немачке, Италије; уобличавање 

националних држава на Балкану – 

Грчка, Румунија, Бугарска, 

Албанија). 

• Привреда, култура и свакодневни 

живот (напредак привреде; 

последице Индустријске 

револуције – јачање грађанске и 

појава радничке класе; оснивање 

националних банака; Друга 

индустријска револуција – 

употреба електричне енергије и 

мотора са унутрашњим 

сагоревањем; култура, наука, 

образовање, најзначајнији правци у 

књижевности и ликовним 

уметностима; свакодневни живот – 

реализује у учионици 

или одговарајућем 

кабинету. 

 

Оцењивање 
 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода; 

• тестове знања. 

 

 

 

Оквирни број часова по 

темама: 

• Европа и свет од краја 

XVIII века до Првог 

светског рата – 12 

часова; 

• Србија, Црна Гора и 

Срби у Хабзбуршком и 

Османском царству од 

краја XVIII века до 

Првог светског рата – 12 
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   живот на селу и граду, положај 

жене, обичаји, занимања, култура 

исхране и становања). 

• Историјско наслеђе – повезивање 

прошлости и садашњости; 

тековине периода – научна и 

техничка открића (телефон, 

телеграф, фотографија, филм, нове 

врсте оружја и саобраћајних 

средстава...) и културно-уметничко 

наслеђе. 

часова; 

• Први светски рат и 

револуције у Русији и 

Европи – 6 часова; 

• Свет између Првог и 

Другог светског рата – 7 

часова; 

• Југословенска 

краљевина – 6 часова; 

• Други светски рат –7 

часова; 

• Свет после Другог 

светског рата – 7 часова; 

• Југославија после 

Другог светског рата – 7 

часова. 

 

Препоруке за 

реализацију наставе: 

 

 

• структура програма 

конципирана је с циљем 

да помогне наставнику у 

планирању непосредног 

рада са ученицима, 

 
Србија, Црна 

Гора и Срби у 

Хабзбуршком и 

Османском 

царству од 

краја XVIII 

века до Првог 

светског рата 

• Унапређивање 

знања о српској 

националној 

историји у периоду 

од краја XVIII века 

до Првог светског 

рата. 

• Проширивање 

знања о настанку 

модерне српске 

државе и 

• 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 

Политичко-историјски оквир 

(Српска револуција 1804–1835 – 

националноослободилачка и 

социјална обележја, организација 

устаничке државе, вожд Карађорђе 

Петровић и кнез Милош 

Обреновић, борба за аутономију, 

Сретењски устав, укидање 

феудализма; Турски устав, 

Уставобранитељски режим 1842– 

1858 – развој државних установа; 
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 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 

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 века; 

• именује најважније личности 

које су заслужне за развој 

друга владавина Милоша и 

Михаила Обреновића; владавина 

Милана и Александра Обреновића 

– Устав из 1869. године, 

ослободилачки ратови 1876–1878, 

територијално проширење и 

независност, оснивање политичких 

странака, проглашење краљевине, 

српско-бугарски рат, устави из 

1888. и 1901, Мајски преврат; 

владавина краља Петра I 

Карађорђевића – Устав из 1903, 

напредак парламентаризма; 

спољнополитичко окружење; Црна 

Гора – територија и становништво, 

унутрашња и спољна политика 

владика Петра I и Петра II и 

кнежева Данила и Николе 

Петровића; Срби под хабзбуршком 

влашћу – Јужна Угарска, Хрватска 

и Славонија, Далмација и Бока 

Которска; Срби у Револуцији 

1848/1849. године, национални 

покрет, последице Аустро-угарске 

нагодбе и Хрватско-угарске 

нагодбе, политички живот; Босна и 

Херцеговина под османском и 

олакшавајући му 

одређивање обима и 

дубине обраде 

појединих наставних 

садржаја, 

• за сваку тематску 

целину дати су циљеви, 

исходи и садржаји, а 

исходи треба да 

послуже да наставни 

процес буде тако 

обликован да се 

наведени циљеви 

остваре, 

• садржаје треба 

прилагођавати 

ученицима, како би 

најлакше и најбрже 

достигли наведене 

исходе, 

• наставник има слободу 

да сам одреди распоред 

и динамику активности 

за сваку тему, 

уважавајући циљеве 

предмета, 

• програм се може 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

303 

 

 

 

 Првог светског 

рата на савремено 

српско друштво. 

српске културе током XIX и 

почетком XX века; 

• истакне одлике свакодневног 

живота друштвених слојева код 

Срба током XIX и почетком XX 

века. 

аустроугарском влашћу – простор, 

становништво, политички живот; 

Срби у Османском царству – 

Косово, Метохија, Рашка област и 

Македонија; Балкански ратови – 

сарадња и супротности између 

балканских националних политика, 

ратна хроника, последице ратова). 

• Привреда, култура и свакодневни 

живот (аграрни карактер привреде, 

развој занатства и трговине, зачеци 

индустрије, оснивање банака; 

значај делатности Доситеја 

Обрадовића и Вука Караџића, 

Матица српска, развој школства – 

од првих школа до Београдског 

универзитета, напредак науке и 

оснивање научних друштава, успон 

националне књижевности и 

уметности; настанах већих 

градских центара, успон 

грађанства; свакодневни живот на 

селу и у граду). 

• Историјско наслеђе – повезивање 

прошлости и садашњости 

(присутност и утицај политичких 

допунити садржајима из 

прошлости завичаја, 

чиме се код ученика 

постиже јаснија 

представа о историјској 

и културној баштини у 

њиховом крају 

(археолошка налазишта, 

музејске збирке), 

• у школама на наставном 

језику неке од 

националних мањина 

могу се обрадити и 

проширени наставни 

садржаји из прошлости 

тог народа, 

• важно је искористити 

велике могућности које 

историја као наративни 

предмет пружа у 

подстицању ученичке 

радозналости, која је у 

основи сваког сазнања, 

• наставни садржаји треба 

да буду представљени 

као „прича” богата 
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   идеја на савремено српско 

друштво, трајност установа и 

институција – Народни музеј, 

Народно позориште, Народна 

библиотека, академија наука, 

Народна банка...; културно- 

уметничко наслеђе као основ 

савремене српске културе). 

информацијама и 

детаљима, не зато да би 

оптеретили памћење 

ученика, већ да би им 

историјски догађаји, 

појаве и процеси били 

предочени јасно, 

детаљно, живо и 

динамично, 

• посебно место у настави 

историје имају питања, 

како она која поставља 

наставник ученицима, 

тако и она која долазе 

од ученика, подстакнута 

оним што су чули у 

учионици или што су 

сазнали ван ње 

користећи различите 

изворе информација, 

• добро осмишљена 

питања наставника 

имају подстицајну 

функцију за развој 

историјског мишљења и 

критичке свести, не 

 

 

 

 

 

 
Први светски 

рат и 

револуције у 

Русији и 

Европи 

• 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 

• 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; 

• Политичко-историјски оквир 

(сукобљени интереси великих 

сила, савезништва и фронтови, 

преломнице рата; губици и жртве, 

водеће личности држава у сукобу; 

човек у рату – живот у позадини и 

на фронту; револуције у Русији и 

Европи – Фебруарска револуција, 

Октобарска револуција и 

грађански рат, утицај Октобарске 

револуције на прилике у Европи, 

револуционарно врење, револуције 

у Мађарској и Немачкој, анархија 

и распад великих царстава; Србија 

и Црна Гора у Великом рату – 

одбрана отаџбине 1914. године, 

војни слом 1915. године, 
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 знања о учешћу 

Србије и Црне 

Горе у Првом 

светском рату. 

• Сагледавање 

Првог  светског 

рата и његових 

последица   у 

историји  српског 

народа. 

• анализира последице Првог 

светског рата за српски народ; 

• уочи утицај ратних збивања и 

искушења на уметничко 

стваралаштво. 

Албанска голгота, окупациони 

системи, репресија, покушаји 

мењања националног и културног 

идентитета српског становништва, 

глад и епидемије; влада, војска и 

народ у избеглиштву, Солунски 

фронт, ослобођење Краљевине 

Србије и југословенских покрајина 

Аустроугарске, допринос победи 

Антанте; најзначајније војне и 

политичке личности; 

југословенска идеја, чиниоци 

југословенског уједињења – 

српска влада, Југословенски 

одбор, Народно вијеће СХС, 

утицај међународних прилика на 

настанак југословенске државе. 

• Рат и култура – уметничко виђење 

рата, рат као поништавање 

цивилизацијских вредности; лични 

доживљај рата. 

само у фази утврђивања 

и систематизације 

градива, већ и у самој 

обради наставних 

садржаја, 

• у зависности од циља 

који наставник жели да 

оствари, питања могу 

имати различите 

функције, као што су: 

фокусирање пажње на 

неки садржај или 

аспект, подстицање 

поређења, трагање за 

појашњењем, 

• настава би требало да 

помогне ученицима у 

стварању што јасније 

представе не само о 

томе шта се десило, већ 

и зашто се то десило и 

какве су последице из 

тога проистекле, 

• у настави треба што 

више користити 

различите облике 

Свет између 

Првог и Другог 

светског рата 

• Уочавање 

последица  Првог 

светског рата на 

међународне 

односе и 

• сагледа промењену слику света 

после Првог светског рата; 

• идентификује основне одлике 

историјског периода између два 

светска рата; 

• Политичко-историјски оквир, 

државни и друштвени поредак 

(друштвене прилике и превирања, 

криза демократије и појава 

тоталитарних идеја – комунизам, 
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 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 

• опише, на примеру Француске, 

Велике Британије, Немачке, 

Италије, СССР-а, различита 

друштвена и државна уређења у 

периоду између два светска 

рата; 

• сагледа значај и последице 

појаве тоталитарних 

политичких идеја и идеологија; 

• сагледа значај и последице 

привредног и научног напретка 

у периоду између два светска 

рата; 

• истакне одлике свакодневног 

живота у периоду између два 

светска рата у различитим 

друштвеним слојевима; 

• издвоји најзначајније правце у 

књижевности и ликовним 

уметностима у периоду између 

два светска рата и именује 

истакнуте ствараоце; 

• наведе главне тековине периода 

између два светска рата и 

препозна њихов значај у 

савременом добу. 

фашизам и нацизам; раднички 

покрет; прилике у СССР-у; 

међународни односи – победничке 

и поражене земље, настанак нових 

држава, Друштво народа, 

радикално заоштравање 

међународних односа – грађански 

рат у Шпанији, аншлус Аустрије, 

Минхенски споразум, Немачко- 

совјетски пакт). 

• Привреда, култура и свакодневни 

живот (напредак привреде; велика 

економска криза и модели њеног 

решавања; уметнички покрети, 

масовна забава, научна открића, 

употреба вештачких материјала у 

индустрији). 

• Историјско наслеђе – повезивање 

прошлости и садашњости; 

тековине периода – научна и 

техничка открића (напредак 

медицине, појава радија, 

телевизије, звучног филма...) и 

културно-уметничко наслеђе. 

организоване 

активности ученика 

(индивидуални рад, рад 

у пару, рад у групи, 

радионице или домаћи 

задатак), 

• да би схватио догађаје 

из прошлости, ученик 

треба да их „оживи у 

свом уму”, у чему 

велику помоћ може 

пружити употреба 

различитих историјских 

текстова, карата и 

других извора 

историјских података 

(документарни и играни 

видео и дигитални 

материјали, музејски 

експонати, илустрације), 

обилажење културно- 

историјских споменика 

и посете установама 

културе, 

• коришћење историјских 

карата изузетно је 

важно јер омогућавају 
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 живота у периоду 

између два светска 

рата. 

• Разумевање и 

вредновање 

утицаја 

историјског 

наслеђа периода 

између два светска 

рата на савремени 

свет. 

  ученицима да на 

очигледан и сликовит 

начин доживе простор 

на коме се неки од 

догађаја одвијао, 

помажући им да кроз 

време прате промене на 

одређеном простору, 

• треба искористити и 

утицај наставе историје 

на развијање језичке и 

говорне културе 

(беседништва), јер 

историјски садржаји 

богате и оплемењују 

језички фонд ученика, 

• у раду са ученицима 

неопходно је имати у 

виду интегративну 

функцију историје, која 

у образовном систему, 

где су знања подељена 

по наставним 

предметима, помаже 

ученицима да постигну 

целовито схватање о 

повезаности и 

 

 

 

 

 

 

 
Југословенска 

краљевина 

• Проширивање 

знања о 

југословенској 

идеји и чиниоцима 

стварања 

југословенске 

државе. 

• Разумевање 

међународног 

контекста у коме 

настаје 

југословенска 

држава. 

• Проширивање 

знања о одликама 

југословенске 

• 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 друштвено- 

политичка збивања у 

• Политичко-историјски оквир, 

државни и друштвени поредак 

(југословенска идеја и 

конституисање државе, политичке 

борбе, национално и верско питање 

и питање демократије; 

Видовдански и Октроисани устав, 

лични режим краља Александра, 

атентат у Марсеју; влада Милана 

Стојадиновића – унутрашња 

политика и промене у 

спољнополитичкој оријентацији; 

преуређење државе у сенци новог 

светског рата и међународних 

притисака – стварање Бановине 

Хрватске, влада Цветковић-Мачек, 
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 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. 

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. 

отварање српског питања). 

• Привреда, култура и свакодневни 

живот (социјално-економске 

прилике, неуједначеност 

економског и културног развоја, 

индустријализација; присуство и 

утицај страног капитала; 

универзитет и наука; уметнички 

покрети, хуманитарна друштва и 

спортске организације; 

свакодневни живот – живот на селу 

и у граду, положај жене, обичаји, 

занимања, култура исхране и 

становања). 

• Историјско наслеђе – повезивање 

прошлости и садашњости 

(присутност и утицај политичких 

идеја на савремено српско 

друштво, трајност установа и 

институција; културно-уметничко 

наслеђе). 

условљености 

географских, 

економских и културних 

услова живота човека 

кроз простор и време, 

• пожељно је избегавати 

фрагментарно и 

изоловано учење 

историјских чињеница 

јер оно има најкраће 

трајање у памћењу и 

најслабији трансфер у 

стицању других знања и 

вештина, 

• у настави треба, кад год 

је то могуће, 

примењивати 

дидактички концепт 

мултиперспективности, 

• одређене теме, по 

могућности, треба 

реализовати са 

одговарајућим 

садржајима из сродних 

предмета. 

 

Други светски 

рат 

• Разумевање 

међународног 

контекста и узрока 

Другог светског 

рата. 

• разуме узроке и међународни 

контекст избијања Другог 

светског рата; 

• опише ток Другог светског 

рата; 

• Политичко-историјски оквир 

(карактер рата и главни фронтови; 

победе Сила осовине у првој фази 

рата; образовање Антифашистике 

коалиције; прекретнице у рату – 

Москва, Стаљинград и Ел Аламејн; 
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 • 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 

• 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. 

геноцид, холокауст и 

концентрациони логори; покрети 

отпора у Европи; ратна 

свакодневица; савезничке 

конференције – Техеран, Јалта, 

Потсдам; људски и материјални 

губици, модерна војна технологија 

– употреба атомског оружја; 

Југославија у Другом светском рату 

– приступање Тројном пакту и 

војни пуч 27. марта 1941, Априлски 

рат и војни слом, окупација, деоба 

територија и квислиншки режими, 

Независна Држава Хрватска и 

политика геноцида над Србима, 

Јеврејима и Ромима; устанци и 

организовани покрети отпора, 

револуционарно освајање власти, 

грађански рат, најзначајније војне 

операције, савезничка политика 

према Југославији, основи новог 

државног уређења, завршне 

операције за ослобођење 

југословенског простора, жртве 

рата и допринос савезничкој 

победи). 

• Рат и култура – уметничко виђење 
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 рата и његових 

последица у 

историји српског 

народа. 

 рата, рат као поништавање 

цивилизацијских вредности; 

уништавање и пљачка културних 

добара; лични доживљај рата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Свет после 

Другог светског 

рата 

• 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 

• 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 група; 

• сагледа значај и последице 

пораза идеје комунизма на крају 

XX века; 

• уочи значај привредног 

напретка и научно-технолошке 

револуције; 

• Политичко-историјски оквир, 

државни и друштвени поредак 

(промена односа међу великим 

силама, стварање блокова; хладни рат 

и трка у наоружању; улога ОУН у 

очувању мира, антиколонијални 

покрети и деколонизација; покрети 

еманципације – покрети за женска 

и мањинска права, антиратни и 

антирасни покрети; свет у 

савременом добу – распад СССР-а, 

нестанак Источног блока, европске 

интеграције – Европска унија, 

глобализација, тероризам, 

еколошки проблеми...). 

• Привреда, култура и свакодневни 

живот (напредак привреде; 

економске институције у 

савременом свету – Међународни 

монетарни фонд, Светска банка..; 

стварање јединственог европског 

тржишта, заједничка монета; 

научно-технолошка револуција, 
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 Берлинског зида и 

распада Совјетског 

Савеза. 

• Проширивање 

знања о научно- 

техничком 

напретку  и 

културним 

достигнућима 

савременог света. 

• Уочавање изазова 

савременог света – 

глобализација, 

тероризам, глад, 

болести, еколошки 

проблеми. 

• наведе и образложи проблеме 

савременог света; 

• истакне одлике свакодневног 

живота на различитим 

просторима и у друштвеним 

срединама у савременом свету. 

освајање свемира, медији, 

популарна култура...). 

 

 

 

 
 

Југославија 

после Другог 

светског рата 

• Проширивање 

знања о државном 

и друштвеном 

поретку 

социјалистичке 

Југославије. 

• Сагледавање 

међународног 

положаја 

југословенске 

државе у другој 

• 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; 

• Политичко-историјски оквир, 

државни и друштвени поредак 

(конституисање југословенске 

федерације и њено међународно 

признање; хегемонија комуниста и 

политичка репресија, сукоб са 

Информбироом, сарадња са 

Западом, улога у Покрету 

несврстаних; самоуправни концепт 

социјалистичког развоја, устав из 

1974. године, разбијање и распад 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

312 

 

 

 

 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. 

• 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. 

југословенске државе; велике силе 

и југословенска криза; настанак 

нових држава, Косовско питање, 

НАТО интервенција 1999. године, 

раздвајање Србије и Црне Горе; 

српска држава у савременом свету). 

• Привреда, култура и свакодневни 

живот (индустријализација, 

државна привреда и њене 

противречности; култура, наука и 

образовање; свакодневица, 

животни стандард, популарна 

култура; економске и културне 

последице нестанка Југославије). 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
 

 Српски језик и књижевност 

 Географија 

 Ликовна култура 

 Музичка култура 

 Историја уметности 

 Социологија са правима грађана 

 Грађанско васпитање 

 Верска настава 
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Назив предмета: ГЕОГРАФИЈА 
 

Годишњи фонд 

часова: 
64

 

 

Разред: други 
 

1. Развијање осећања припадности својој нацији као делу интегралног света, изградња и неговање националног и културног 

идентитета у мултиетничком, мултикултуралном и мултијезичком свету; 

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

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

4. Стицање нових и продубљених знања и објашњења о савременим географским појавама, објектима и процесима на 

Циљеви предмета: територији Републике Србије; 

5. Стицање нових актуелних знања о порасту, кретањима, структурним променама и територијалном размештају 

становништва; 

6. Разумевање актуелне географске стварности наше земље и савременог света; 

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

8. Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењуи за активно учествовање у заштити, обнови и 

унапређивању животне средине. 

 

 

 

 

 
ТЕМА 

 
ЦИЉ 

ИСХОДИ 
 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ 

ПО ТЕМАМА 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

Увод • Стицање знања о • дефинише предмет изучавања, • Предмет проучавања, На почетку теме ученике 
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 предмету проучавања, 

подели, значају и месту 

географије у систему 

наука 

 

• Уочавање и схватање 

корелативних односа 

између географије и 

других природних и 

друштвених наука 

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 

подела и значај 

• Место географије у систему 

наука 

упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима 

оцењивања. 

 

 
Облици наставе 

 

Предмет се реализује кроз 

следеће облике наставе: 

теоријска настава (64 

часова) 

Место реализације 

наставе 

Настава се реализује у 

кабинету, учионици и 

ваншколском амбијенту 

(непосредна природа и 

други потенцијали локалне 

средине). Организациони 

облици наставе: фронтални, 

групни, рад у пару, 

индивидуални и 

индивидуализовани рад. 

 

 

 

 

 
Савремене 

компоненте 

географског 

положаја Србије 

• Проширивање знања о 

положају, месту и улози 

Србије на Балканском 

полуострву и 

југоисточној Европи 

 

• Сагледавање сложених 

друштвено-економских 

процеса и промена у 

jугоисточној Европи на 

Балканском 

полуострву и у нашој 

држави, уочавaњем 

• 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 

• Површина, границе, 

државно уређење и државна 

обележја Србије 

• Регионалне географске 

компоненте у светлу 

савремених процеса на 

Балканском полуострву и 

југоисточној Европи 

• Компоненте географског 

положаја Србије 
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 општих географских 

карактеристика 

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 

 Наставне методе: 

монолошка метода, 

дијалошка метода, метод 

дискусије, илустративно- 

демонстартивна метода, рад 

са текстом, кооперативно 

учење, практичан и 

истраживачки рад ученика, 

проблемска настава, тимска 

настава, учење по моделу, 

конвергентно учење, 

дивергентно учење, 

лабораторијско, 

експериментална метода, 

учење у школској и 

ваншколској библиотеци и 

медијатеци. 

 

 

 

 
Препоруке за реализацију 

наставе 

• коришћење савремених 

електронских 

помагала,аналогних и 

Природни 

ресурси Србије и 

њихов 

економско 

• Стицање нових и 

продубљених знања о 

природи Србије и 

њеном утицају на 

• одреди у геолошком саставу 

Србије заступљеност стена 

различите старости, састава и 

порекла, значајних за појаву 

• Геолошки састав и постанак 

основних геотектонских 

целина 

• Панонска Србија и јужни 
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географски 

значај 

живот и привредне 

делатности људи 

 

• Сагледавање физичко- 

географских 

компонената простора 

Србије и разумевање 

њиховог значаја за 

живот људи и 

могућности развоја 

привреде 

руда и минерала 

• лоцира у оквиру геотектонске 

структуре Србије велике 

целине: Српско-македонску 

масу, Карпато-балканиде, 

Унутрашње динариде, 

Централне динариде и 

Панонску депресију и објасни 

њихов постанак (деловање 

унутрашњих тектонских и 

спољашњих сила) 

• идентификује основне макро- 

целине рељефа Србије: 

Панонски басен и Планинску 

област 

• кратко опише постанак 

Панонског басена, одвоји 

панонску Србију: Панонску 

низију и јужни обод Панонског 

басена са прегледом главних 

елемената рељефа 

• одреди планинску област и 

направи картографски преглед 

громадних, карпатско- 

балканских, динарских планина 

и већих котлина 

обод Панонског басена 

• Планинско- котлинска 

Србија. Родопске, Динарске 

и Карпатско-балканске 

планине. 

• Клима. Одлике и 

економско-географски 

значај 

• Воде и водни ресурси. Реке, 

језера и термоминералне 

воде - одлике и економско- 

географски значај 

• Састав и карактер тла у 

Србији - економско- 

географски значај. 

• Биљни и животињски свет. 

Одлике и економско- 

географски значај 

• Заштита, очување и 

унапређивање природе 

• Заштићена природна добра 

у Србији 

дигиталних географских 

карата различитог 

размера и садржаја 

• коришћење информација 

са Интернета 

• коришћење 

интерактивних метода 

рада 

• коришћење основне 

литературе уз употребу 

савремених технологија 

за презентовање 

• користити географске и 

историјске карте опште и 

тематске 

• коришћење писаних 

извора информација 

(књиге, статистички 

подаци, часописи...) 
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  • 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 

 Оцењивање 
 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестови знања 

 

 

 
Оквирни број часова по 

темама 

• увод - 2 часа 

• савремене компоненте 

географског положаја 

Србије – 6 часова 

• природни ресурси 

Србије и њихов 

економско географски 

значај - 12 часова 

• становништво Србије - 7 

часова 

• насеља Србије - 8 

часова 
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  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. 

 • привреда Србије - 10 

часова 

• регионалне целине 

Србије - 11 часова 

• Србија и савремени 

процеси у Европи и 

свету - 8 часова 

Становништво 
• Проширивање знања о 

демографском развоју и 

• опише антропогеографска 

обележја и историјско- 

• Антропогеографска 

обележја. Историјско- 
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Србије распореду 

становништва у Србији 

 

• Уочавaње 

демографскихпроблема 

и могућности њиховог 

превазилажења за 

свеукупни друштвено- 

економски развитак 

наше земље 

 

• Формирање свести 

онеговању националног 

и културног идентитета 

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 

географски континуитет 

насељавања Србије 

• Кретање и територијални 

размештај становништва 

(наталитет, морталитет и 

природни прираштај) 

• Миграције. Појам, значај, 

типови и видови 

• Структура становништва: 

биолошка, економска, 

социјална,национална 

(етничка и верска) 

• Демографски проблеми и 

популациона политика у 

Србији 

• Срби у непосредном и 

ширем окружењу 

• Срби и наше становништво 

у Европи и ваневропским 

континентима. Однос 

дијаспоре и Србије 
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  • 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, 
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  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 

  

 

 

 

 

 
Насеља Србије 

• Проширивање знања о 

насељима и факторима 

њиховог развоја 

 

• Разумевање вредности 

сопственог културног 

наслеђа и повезаности 

са другим културама и 

традицијама 

• 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) 

• Постанак, развој и 

размештај насеља Србије 

• Подела насеља.Сеоска, 

градска, приградска и 

привремена 

• Економско-географски 

фактори развоја и 

трансформације насеља и 

њихових мрежа и система 

(урбанизација, 

деаграризација, 
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 • Развијање свести о 

вредности и значају 

антропогених 

културних добара 

 

• Уочавање 

трансформације насеља 

и њихових мрежа и 

система 

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 

индустријализација и 

терцијаризација) 

• Градски центри и њихова 

улога у регионалној 

организа-цији Србије 

• Осовине (појасеви) развоја 

Србије: Дунавско-савска, 

Велико-моравска и Јужно- 

моравска 

• Антропогена културна 

добра и њихова заштита. 

 

 

 

 

 

 
Привреда 

Србије 

▪ Проширивање и 

продубљивање знања о 

привреди Србије и 

њеним основним 

карактеристикама 

 

▪ Сагледавање 

потенцијала и 

могућности Србије за 

њену конкурентност у 

светској привреди 

• анализира утицај природних и 

друштвених чиниоца на 

условљеност развоја и 

размештаја привреде Србије и 

групише гране привреде по 

секторима 

• објасни како природни и 

друштвени фактори утичу на 

развој и размештај 

пољопривреде Србије 

• дефинише гране пољопривреде 

у ужем смислу (земљорадња и 

• Развој, размештај и основне 

карактеристике привреде 

Србије 

• Пољопривреда - развој, 

значај и подела 

• Шумарство, лов и риболов 

• Рударство и енергетика 

• Индустрија - појам, подела, 

структура и значај 

• Саобраћај и трговина 

• Туризам 
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  сточарство) и ширем смислу 

(шумарство, лов и риболов), 

наведе значај пољопривреде 

• препозна основне функције 

шумарства, значај шума, 

факторе који их угрожавају и 

мере заштите 

• утврди значај лова и риболова 

• дефинише значај Енергетике и 

Рударства; наведе енергетске 

ресурсе и минералне сировине и 

направи њихов картографски 

преглед на територији Србије 

• објасни појмове: индустрија и 

индустријализација, одрживи 

развој и наведе факторе развоја 

и размештаја, поделу 

индустрије и њен значај 

• анализира утицај природних и 

друштвених фактора на развој 

саобраћаја, кратко опише врсте 

саобраћаја и њихов значај 

• направи картографски преглед 

главних друмских и 

железничких праваца у Србији, 

пловних река и канала, већих 
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  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 

  

 

 

 

 

 

 

 

Регионалне 

целине Србије 

▪ Стицање и 

проширивање 

географских знања 

орегионалним 

целинама Србије и 

сагледавање њихових 

специфичности 

• дефинише појам регије и 

направи картографски преглед 

регионалних целина Србије 

• лоцира на карти Србије границе 

Војводине и њених предеоних 

целина и препозна њене 

природне и друштвене одлике 

• потврди на карти Србије 

границе Шумадије и 

Поморавља и наведе њихове 

природне и друштвене одлике 

• препозна на карти Србије 

границе западне Србије и 

опише њене природне и 

друштвене одлике 

• идентификује на карти Србије 

Старовлашко-рашку висију уз 

• Војводина 

• Шумадија и Поморавље 

(западно и велико) 

• Западна Србија 

• Старовлашко-рашка висија 

• Источна Србија 

• Јужно Поморавље 

• Косово и Метохија 
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  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 

  

 

 

 

 
Србија и 

савремени 

процеси у 

Европи и 

Свету 

▪ Стицање знања о 

савременим 

политичким и 

економским процесима 

у Европи и свету као 

услова напретка свих 

земаља и народа 

 

▪ Стварање реалне слике о 

Србији у светским 

размерама и савременим 

међународним 

процесима 

• дефинише појмове: процес 

интеграције, демократска 

регионализација, глобализација 

• објасни економске интеграције 

на Балкану и у југоисточној 

Европи и познаје мирољубиву 

политику Србије у 

међународним оквирима и на 

Балкану 

• лоцира на карти Европе земље 

чланице ЕУ, опише историјат 

развоја, наведе циљеве и 

дефинише проблеме унутар 

• Сарадња Србије са другим 

државама и међународним 

организацијама 

• Европска унија - 

оснивање,чланице, 

циљеви,проблеми, фондови 

и њихова приступачност 

• Однос Србије према 

осталим европским и 

ваневропским економским и 

политичким интеграцијама 

• Светско тржиште капитала, 

структура и међународни 
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  Уније 

• објасни услове које Србија 

треба да испуни да би постала 

равноправна чланица заједнице. 

• разликује улогу, значај и видове 

деловања међународних 

организација: (CEFTA, EFTA, 

NAFTA, OECD, OPEK, APEK, 

G8, BRIK...) 

• објасни улогу, значај и видове 

деловања Светске банке и 

Међународног монетарног 

фонда и улогу Србије у овим 

организацијама 

• опише историјат развоја УН, 

наведе циљеве и структуру 

организације и образложи 

привженост Србије УН 

• дефинише појам глобализације 

и разликује одлике политичке, 

територијалане, економске, 

културне и другe видовe 

глобализације.Објасни 

приоритете Србије у погледу 

процеса глобализације 

значај 

• Уједињене нације. 

Структура и међународни 

значај. Србија и УН 

• Глобализација као светски 

процес 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
 

 Српски језик и књижевност 

 Историја 

 Грађанско васпитање 

 Верска настава 

 Социологија са правима грађана 

 Предузетништво 
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1. 

 

УВОД 

 

1 

 

1 

  

 

 

 

 

 
1 

 

2 

 

2. 

 

САВРЕМЕНЕ КОМПОНЕНТЕ ГЕОГРАФСКОГ 

ПОЛОЖАЈА СРБИЈЕ 

 

2 

 

1 

 

3 

3. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ СРБИЈЕ И ЊИХОВ 

ЕКОНОМСКО ГЕОГРАФСКИ ЗНАЧАЈ 

9 4 14 

4. СТАНОВНИШТВО СРБИЈЕ 5 2 7 

 

5. 
 

НАСЕЉА СРБИЈЕ 
 

6 
 

3 
 

9 
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6. 

 
 

ПРИВРЕДА СРБИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 
 

7 

 
 

3 

  
 

10 

 

7. 
 

РЕГИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ СРБИЈЕ 
 

7 
 

4 
 

1 
 

12 

 

8. 

 

СРБИЈА И САВРЕМЕНИ ПРОЦЕСИ У 

ЕВРОПИ И 

СВЕТУ 

 
СВЕГА 

 

4 

 

 

41 

 

2 

 

 

19 

 

1 

 

 

3 

 

7 

 

 

64 

 
 

Недељни фонд часова:2  

Годишњи фонд часова: 6 

 

Тематска структура годишњег програма редовне наставе 
 

Предмет: Географија –II разред  

Наставна тема: УВОД 
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Садржај 

(наставне 

јединице) 

 

Циљ 

  

Исходи 
Активности, 

облици, 

методе 

 
Средства 

 

Евалуација, 

самоевалуац. 

- Предмет 

проучава 

ња, 

подела и 

значај 

- Место 

географиј 

е у 

систему 

наука 

- Стицање знања 

о предмету 

проучавања 

, подели, 

значају и месту 

географије у 

систему наука 
 

- Уочавање и 

схватање 

корелативн их 

односа између 

географије и 

других 

природних 
и друштвених 
наука 

-  - Дефинише предмет 

изучавања, значај, 

развој и место 

географије у систему 

наука 
 

- Разликује природне и 

друштвене елементе 

географског 

простора и схвата 

њихове узајамне 

узрочно-последичне 

везе и односе 

 

- Одреди место 

географије у систему 

наука 
 

- Препозна значај и 

практичну 

примену 

географских  

сазнања 

разговор 

демонстра- 

ција 

метода 

читања 

метода 

писања 

писани 

материјали 

и извори 

уџбеник 

слике 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика на 

часу 

   Корелација: 

Стара Грчка, 

Египат Биологија: 

Екологија 
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Тематска структура годишњег програма редовне наставе 
 

Предмет:Географија –II разред 

Наставна тема: САВРЕМЕНЕ КОМПОНЕНТЕ ГЕОГРАФСКОГ ПОЛОЖАЈА СРБИЈЕ 
 
 

Садржај 

(наставне 

јединице) 

 

Циљ 

 

Исходи 
Активности, 

облици, методе 

 
Средства 

 

Евалуација, 

самоевалуац. 

- Површина, 

границе, 

државно 

уређење и 

државна 

обележја 

Србије 

- Регионалне 

географске 

компоненте 

у светлу 

савремених 
процеса на 

 

- Проширивање 

знања о 

положају, 

месту и улози 

Србије на 

Балканском 

полуострву и 

југоисточној 

Европи 

 

- Уочавање 

општих 

- Дефинише појам и 

функције државних 

граница, разуме 

државно уређење 

Србије и познаје 

државна обележја: грб, 

заставу, химну 
 

- Лоцираа на карти 

положај и величину 

територије Србије уз 

кратак опис битних 

карактеристика 

разговор 

демонстра- ција 

метода 

читања 

метода 

писања 

писани 

материјали и 

извори 

уџбеник слике 

посматрање 

праћење 

ангажовања ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство ученика 

на часу 
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Балканском 

полуострву 

и 

југоисточно 

ј Европи 

 
- Компоненте 

географског 

положаја 

Србије 

географских 

карактеристи 

ка 

сагледавањем 

сложених 

друштвено- 

економских 

процеса и 

промена у 

југоисточној 

Европи на 

Балканском 

полуострву и у 

нашој држави 

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 
 

- Дискутује о 

предностима и 

недостацима 

географског 

положаја Србије 

   

Корелација: Математика: површина, проценти 
Историја: настанак европских народа, сеобе народа 
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Тематска структура годишњег програма редовне наставе 
Предмет:Географија –II разред 

Наставна тема: ПРИРОДНИ РЕСУРСИ СРБИЈЕ И ЊИХОВ ЕКОНОМСКО ГЕОГРАФСКИ ЗНАЧАЈ 
 
 

Садржај 

(наставне 

јединице) 

 

Циљ 

 

Исходи 
Активности, 

облици, методе 

 
Средства 

 

Евалуација, 

самоевалуац. 

- Геолошки 

састав и 

постанак 

основних 

геотектонск 

их целина 

- Панонска 

Србија и 

јужни обод 

Панонског 

басена 

- Планинско- 

котлинска 

Србија. 

Родопске, 

Динарске и 

Карпатско- 

балканске 

планине. 

- Клима. 

Одлике и 

- 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 

могућност 

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, 

разговор 

демонстра- ција 

метода 

читања 

метода 

писања 

писани 

материјали и 

извори 

уџбеник слике 

посматрање 

праћење 

ангажовања ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство ученика 

на часу 
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економско- 

географски 

значај 

- Воде и водни 

ресурси. 

Реке, језера и 

термоминер 

алне воде- 

одлике и 

економско- 

географски 

значајбиљни 

и 

животињски 

свет. Одлике 

и 

економско- 

географски 

значај 

- Заштита, 

очвање и 

унапређива 

ње природе 

- Заштићена 

природна 

добра у 

Србији 

 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 

- Објасни елементе 

и факторе климе, 

разликује 

климатске типове 

у Србији и 

њихове одлике 

- Направи преглед 

водног богатства 

Србије 
- Познаје утицај 
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  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 

унапређивање 

природе 

- Наведе елементе 

природне средине, 

загађиваче воде, 

ваздуха, 

земљишта; 

последице 

загађивања и 
мере заштите 
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  - Дефинише: парк 

природе, предео 

изузетних одлика, 

резерват природе, 

споменик природе 

и природне 

реткости 

   

Корелација: Математика: површина, проценти 
Биологија: биљне заједнице, екологија, флора и фауна. 

 

 

Тематска структура годишњег програма редовне наставе 
 

Предмет: Географија –II разред 

Наставна тема: СТАНОВНИШТВО СРБИЈЕ 
 
 

Садржај 

(наставне јединице) 

 

Циљ 

 

Исходи 
Активности, 

облици, 
методе 

 

Средства 
Евалуација, 

самоевалуац. 

- Антропогеографска 

обележја 

историјско 

- Проширивање 

знања о 

демографско 

- Општа 

антропогеограф ска 

обележја и 

разговор 

демонстра- ција 

писани 

материјали и 

извори 

посматрање 

праћење 

ангажовања 
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географски 

континуитет 

насељавања Србије 

- Кретање и 

територијални 

размештај 

становништва 

( наталитет, 

морталитет и 

природни 

прираштај) 

- Миграције. Појам, 

значај, типови и 

видови 

- Структура 

становништва; 

биолошка, 

економска, 

социјална, 

национална 

(етничка и верска) 

- Демографски 

проблеми и 

популациона 

политика у Србији 

- Срби у 

непосредном и 

ширем окружењу 

м развоју и 

распореду 

становништва 

у Србији 
 

- Уочавање 

демографскох 

проблема и 

могућности 

њиховог 

превазилажењ 

а за 

свеукупни 

друштвено 

економски 

развитак 

наше земље 

 

- Формирање 

свести о 

неговању 

националног 

и културног 

идентитета 

историјско 

географски 

континуитет 

насељавања 

Србије 
 

- Објасни кретање 

становништва и 

територијални 

размештај 

становништва у 

Србији 

 

- Укаже на промену 

броја становника 

Србије и наведе 

факторе који 

условљавају 

промене 

становништва 

 

- Дефинише 

појмове: 

наталитет, 

морталитет и 

природни 

прираштај 

 
- Дефинише 

метода 

читања 

метода 

писања 

уџбеник слике 
ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство ученика 

на часу 
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- Срби и наше 

становништво у 

Европи и 

ваневропским 

континентима. 

Однос дијаспоре 

и Србије 

 појам миграције и 

разликује типове и 

видове миграција 
 

- Објасни структуру 

становништва у 

Србији (биолошка, 

економска, 

социјална, 

национална 

 

- Објасни 

демографске 

проблеме и 

популациону 

политику у 

Србији 

 

- Објасни радне 

миграције у 

европске земље и 

именује државе и 

градове у којима 

има нашег 
становништва 
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Корелација: настанак европских народа, сеобе народа, Балкански ратови. 
 
 

Тематска структура годишњег програма редовне наставе 
 

Предмет: Географија –II разред  

Наставна тема: НАСЕЉА СРБИЈЕ 
 

 

Садржај 

(наставне 

јединице) 

 

Циљ 

 

Исходи 
Активности, 

облици, методе 

 
Средства 

 

Евалуација, 

самоевалуац. 

- Постанак, 

развој и 

размештај 

насеља Србије 

- Подела насеља. 

Сеоска , 

градска, 

приградска и 

привремена 

- Економско- 

географски 

фактори развоја 

и 

трансформације 

насеља и 
њихових мрежа 

- Проширива

ње знања о 

насељима и 

факторима 

њиховог 

развоја 

- Разумева

ње 

врености 

сопствен

ог 

културно

г наслеђа 

и 

повезано

ст са 

другим 

културам

- Дефинише 

појам насеља 

- Објасни 

постанак, 

развој и 

размештај 

насеља 

Србије 

- Наведе 

факторие 

развоја и 

трансформац ије 

насеља и 

њихових мрежа 

и 
система 

разговор 

демонстра- ција 

метода 

читања 

метода 

писања 

писани 

материјали и 

извори 

уџбеник слике 

посматрање 

праћење 

ангажовања ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство ученика 

на часу 
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а и 

традициј

ама 

- Развијање 

свести о 

вредности и 
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и система 

(урбанизација, 

деаграризација 

индустријализа 

ција и 

терцијаризација 

) 

- Градски центри 

и њихова улога 

у регионалној 

организацији 

Србије 

- Осовине 

(појасеви) 

развоја Србије: 

Дунавско- 

савска, Велико- 

моравска, 

Јужно-моравска 

- Антропогена 

културна добра 

и њихова 

заштита 

значају 

антропогених 

културних 

добара 

- Уочавање 

трансформације 

насеља и 

њихових мрежа и 

система 

- Лоцира градске 

центре Србије 

- Лоцира Осовине 

(појасеви) 

развоја Србије: 

Дунавско- 

савска, Велико- 

моравска, Јужно- 

моравска 

- Разликује врсте, 

функције и типове 

насеља 

- именује 

антропогена 

културна добра и 

објасни њихову 

заштиту 

   

Корелација: Историја 
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Тематска структура годишњег програма редовне наставе 
 

Предмет: Географија –II разред Наставна тема: ПРИВРЕДА СРБИЈЕ 

 

Садржај 

(наставне 

јединице) 

 

Циљ 

 

Исходи 
Активности, 

облици, 

методе 

 
Средства 

 

Евалуација, 

самоевалуац. 

- Развој, 

размештај и 

основне 

карактеристик е 

привреде 

Србије 

- Пољопривреда 

– развој, 

значај и 

подела 

- Шумарство, 

лов и риболов 

- Рударство и 

енергетика 

- Индустрија – 

појам, подела, 

структура и 

значај 

- Саобраћај и 

- Проширивње и 

продубљивањ е 

знања о привреди 

Србије и њеним 

основним 

карактеристик ама 

- Сагледавање 

потенцијала и 

могућности Србије 

за њену 

конкурентнос т у 

светској привреди 

- Анализира утицај 

природних и 

друштвених чиниоца 

на условљеност 

развоја и размештаја 

привреде Србије и 

групише гране 

привреде по 

секторима 

- Објасни како 

природни и 

друштвени 

фактори утичу на 

развој и размештај 

пољопривреде 

Србије 

- Дефинише 

разговор 

демонстра- 

ција 

метода 

читања 

метода 

писања 

писани 

материјали и 

извори 

уџбеник 

слике 

посматрање 

праћење 

ангажовања ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство ученика 

на часу 
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трговина 

- туризам 

 гране пољопривреде 

у ужем смислу 

(земљорљдња 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 
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  преглед на 

територији 

Србије 

- Објасни појмове: 

индустрија и 

индустријализац ија, 

одрживи развој и 

наведе факторе 

развоја и размештаја, 

поделу индустрије и 

њен значај 

- Анализира утицај 

природних и 

друштвених фактора 

на развој саобраћаја, 

кратко опише врсте 

саобраћаја и њихов 

значај 

- 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 

   

 

Корелација: Историја, Биологија

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

345 

 

 

Тематска структура годишњег 

програма редовне наставе Предмет: 

Географија –II разред 

Наставна тема:РЕГИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ СРБИЈЕ 
 
 

Садржај (наставне 

јединице) 

 

Циљ 
 

Исходи 

Активности, 

облици, методе 

 

Средства 

 

Евалуација, 

самоевалуац. 

- Војводина 

- Шумадија и 

Поморавље ( 

западно и 

велико) 

- Западна 

Србија 

- Старовлашко- 

рашка висија 

- Источна 

Србија 

- Јужно 

Поморавље 

Косово и Метохија 

- Стицање и 

проширивањ е географских 

знања о регионалним 

целинама Србије и 

сагледавање њихових 

специфичнос ти 

-  Дефинише појам 

регије и направи 

картографски 

преглед регионалних 

целина Србије 

 

- Препозна на карти 

Србије границе 

Војводине уз 

анализу њених 

природних и 

друштвених 

одлика 

 

- Препозна на карти 

Србије границе 

Шумадије и 

Поморавља уз 

анализу њених 

разговор 

демонстра- ција 

метода читања 

метода писања 

писани 

материјали и 

извори 

уџбеник слике 

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

продукти ученикових 

активности 

белешке 

задовољство ученика 

на часу 
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природних и 

друштвених 

одлика 

 

- Покаже на карти 

Србије границе 

Западне Србије уз 

анализу њених 

природних и 
  друштвених одлика 

 

- Препозна на карти 

Србије границе 

Старовлашко- 

рашке висије уз 

анализу њених 

природних и 

друштвених одлика 

 

- Покаже на карти 

Србије границе 

Источне Србије уз 

анализу њених 

природних и 

друштвених одлика 

 

- Лоцира на карти 

Србије границе 

Јужног Поморавља 

уз анализу њених 

природних и 
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друштвених одлика 

  -    Препозна на 

карти Србије границе 

Косова и Метохије уз 

анализу њених 

природних и 

друштвених 
одлика 

   

Корелација: Математика: површина, проценти Историја: настанак 

европских народа, сеобе народа 

 
 

 

Тематска структура годишњег програма редовне наставе 
 

Предмет: Географија  –II разред 

Наставна тема: СРБИЈА И САВРЕМЕНИ ПРОЦЕСИ У ЕВРОПИ И СВЕТУ 
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Садржај 

(наставне 

јединице) 

 

Циљ 

 

Исходи 
Активности, 

облици, 

методе 

 
Средства 

 

Евалуација, 

самоевалуац. 

- Сарадња Србије са 

другим државама 

и међународни м 

организацијам а 

 

- Стицање знања о 

савременим 

политичким и 

економским 

процесима у 

Европи и 

- Дефинише појмове: 

процес интеграције, 

демократска 

регионализација, 

глобализација 
 

- Објасни 

разговор 

демонстра- 

ција 

метода 

читања 

метода 

писања 

писани 

материјал

и и извори 

уџбени

к слике 

посматрање 

праћење 

ангажовања ученика 

продукти 

ученикових 

активности 
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- Европска унија – 

оснивање, 

чланице, 

циљеви, 

проблеми, 

фондови и 

њихова 

приступачнос т 

- Однос Србије 

према осталим 

европским и 

ваневропским 

економским и 

политичким 

интеграцијама 

- Светско 

тржиште 

капитала, 

структура и 

међународни 

значај 

- Уједињене 

нације. 

Структура и 

међународни 

значај. Србија 

свету који су услов 

за напредак свих 

земаља и народа 
 

-Стварање реалне 

слике о Србији у 

светским размерама 

и савременим 

међународним 

процесима 

економске 

интеграције на 

Балкану и у 

југоисточној 

Европи 

- Лоцира на карти 

Европе земље 

чланице ЕУ, опише 

историјат развоја, 

навее циљеве и 

дефинише проблеме 

унутар Уније 

- Разликује улогу, 

значај и видове 

деловања 

међународних 

организација: 

(ЦЕФТА, ЕФТА, 

НАФТА, ОЕЦД, 

ОПЕК, АПЕК, Г8, 

БРИК...) 

- Опише историјат 

развоја УН, наведе 

циљеве и структуру 

организације и 

образложи 

приврженост 
Србије УН 

  
белешке 

задовољство 

ученика на часу 
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и УН 

- Глобализација као 

светски процес 

  

- Дефинише појам 

глобализације и 

разликује политичке, 

територијалне, 

економске, културне 

и друге видове 
глобализације 

   

Корелација: Историја 

 

 
Назив предмета: ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ ПРЕДУЗЕЋА 

Годишњи фонд 

часова: 

 

64 

Разред: други 

 

 

 

 
Циљеви предмета 

– Стицање основних знања о значају, циљевима и врстама предузећа у тржишној привреди; 

– Стицање основних знања о пословању предузећа; 

– Стицање знања о трошковима предузећа; 

– Оспособљавање ученика за праћење пословања предузећа; 

– Стицање знања о функционисању тржишта; 

– Стицање знања о важности проучавања економских активности на нивоу привреде као целине; 

– Оспособљавање ученика за успешно и рационално решавање основних економских и организационих питања 

предузећа; 

– Стицање знања о организационој култури. 
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ТЕМА 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 
 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

П
о
јм

о
в

н
о
 о

д
р

еђ
ењ

е 
ек

о
н

о
м

и
к

е
 

и
 о

р
г
а
н

и
за

ц
и

је
 п

р
ед

у
зе

ћ
а

 

• 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 

 

 
Реализација наставе: 

 

Предмет се реализује кроз: 
 

• теоријску наставу 

Место реализације наставе 
 

Теоријска настава се реализује 

у учионици, одговарајућем 

кабинету 

 

 
Препоруке за реализацију 

наставе 

 

П
о
ја

м
 у

г
о
ст

и
т
ељ

ск
о

- 

т
у
р

и
ст

и
ч

к
о
г
п

р
ед

у
зе

ћ
а
 Упознавање 

ученика са 

угоститељско- 

туристичким 

предузећима 

• дефинише појам и услове за 

настанак угоститељског и 

туристичког предузећа; 

• наведе карактеристике 

угоститељског предузећа; 

• опише процес стварања 

вредности; 

• наведе разлоге постојања 

предузећа; 

• дефинише поделу рада и 

• Предузеће – појам, настанак и 

карактеристике; 

• Предузеће – самосталан економски 

субјекат; 

• Предузеће – организована целина; 

• Трансформација улагања у 

резултате – процес стварања 

вредности; 

• Разлози постојања предузећа; 

• Подела рада и специјализација; 
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  специјализацију; 

• класификује предузећа на основу 

различитих критеријума; 

• наведе привредна друштва према 

важећем Закону о привредним 

друштвима; 

• дефинише и наведе врсте јавних 

предузећа; 

• идентификује значај циљева 

предузећа за ефикасност и 

ефективност предузећа; 

• дефинише окружење предузећа; 

• наведе врсте окружења предузећа; 

• дефинише функције туристичког и 

угостетљског предузећа; 

• разликује функције предузећа. 

• Подела предузећа према 

делатностима – производна и 

услужна предузећа; 

• Подела предузећа према величини – 

мала, средња и велика; 

• Привредна друштва – подела према 

Закону о привредним друштвима; 

• Јавно предузеће – појам и врсте; 

• Значај циљева предузећа за 

ефикасност и ефективност 

предузећа; 

• Окружење предузећа – појам и 

врсте; 

• Функције предузећа. 

препоручују се посете 

стручним сајмовима и 

изложбама 

Оцењивање 
 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

 

С
р

ед
ст

в
а
 т

у
р

и
ст

и
ч

к
о
г
 

п
р

ед
у
зе

ћ
а
 

• Стицање 

основних знања о 

средствима и 

изворима 

средстава 

предузећа 

• дефинише средства предузећа; 

• препозна критеријуме за поделу 

средстава предузећа; 

• наведе врсте средстава предузећа; 

• дефинише основна средства; 

• наведе врсте основних средстава; 

• дефинише обртна средства; 

• наведе врсте обртних средстава; 

• разликује изворе средстава 

• Појам средстава предузећа; 

• Критеријуми за поделу средстава 

предузећа; 

• Врсте средстава предузећа; 

• Основна средства-појам и врсте; 

• Обртна средства-појам и врсте. 
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  предузећа.   

 
И

зв
о
р

и
 с

р
ед

ст
а
в

а
 

• Упознавање 

ученика са 

изворима 

средстава 

угоститељског и 

туристичког 

предузећа 

• разликује изворе средстава; 

• разликује изворе средстава 

предузећа. 

• Извори средстава предузећа – појам 

и врсте; 

• Сопствени и туђи извори средстава 

предузећа. 

 

 

 
Оквирни број часова по 

темама 

• Појмовно одређење 

економике и организације 
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• Упознавање 

ученика са 

расходима 

предузећа и 

калкулацијом цене 

производа и услуга 

у туризму и 

угоститељству 

• дефинише утрошке, трошкове и 

расходе предузећа; 

• разликује појмове: утрошак, 

трошкови и расходи 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; 

• Појам утрошака; 

• Појам, подела и распоред трошкова; 

• Појам калкулације; 

• Врсте калкулације; 

• Специфичности обрачуна трошкова. 

предузећа (4 часа) 

• Појам туристичког 

предузећа (8 часова) 

• Средства туристичког 

предузећа (8 часова) 

• Извори средстава (5 часова) 

• Расходи туристичког 

предузећа (12 часова) 

• Резултати рада и расподела 

(9 часова) 

• Мерила успешности 

пословања туристичког 

предузећа (8 часова) 

• Организација пословања 

предузећа (10 часова). 

 

Р
ез

у
л

т
а
т
и

 р
а
д

а
 и

 

р
а
сп

о
д

ел
а

 

• Упознавање 

ученика са 

резултатима рада и 

расподелом 

• дефинише укупан приход; 

• разликује приходе предузећа; 

• утврђује резултате предузећа; 

• познаје начин распоређивања 

резултата предузећа (добитак, 

губитак). 

• Појам укупног прихода; 

• Утврђивање резултата предузећа; 

• Распоређивање резултата предузећа. 
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• 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. 
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 • Упознавање 

ученика са 

организационом 

структуром 

предузећа 

• дефинишење 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. 

• Предузеће као оргнизциони систем; 

• Организациона структура 

предузећа: 

– организација радног колектива; 
 

– организација средстава; 
 

– организација функција у 

предузећу. 

 

 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

356 

 

 

 

– Агенцијско и хотелијерско пословање; 
 

– Финансијско пословање; 
 

– Основи туризма и угоститељства; 
 

– Основи економије;– Предузетништво. 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ПРЕМА ПРОГРАМУ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА 
 

Исхрана 
 

Недељни фонд: 2 
 

Годишњи фонд: 64 

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. 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

− Хранљиве материје (23 часа) 

− Правилна исхрана (23 часова) 

Облици наставе: теоријска настава 
 

Корелација са другим предметима: 

− Кварење намирница и конзервисање(18) 
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− Здравствена култура; 

− Хемија. 

 

 
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
 

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ, ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 
 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 6 од 2003. године , а измене и допуне у броју 23 од 2004, броју 9 од 

2005. и броју 11 од 2016. године 

 

Циљ предмета : 

1. да се код ученика изгради свест о томе да је хришћанство Црква тј. Конкретна Литургијска 

 

2. да се посведоче садржај вере и духовно искуство цркве 

 

3. да се скрене пажња ученицима да је појам личности кључни појам без кога се хришћанство не може разумети. Без правилног схватања овог појма 

не може се појмити да је хришћанска верау Бога живот а не академска доктрина или пак идеологија. 

4. да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот 

5. да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности цркве којој историјски припадају 

6. да им се омогући чување и неговање сопственог верског и културног идентитета 

7. упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене цркве треба остваривати у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање 

других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства 
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План и програм за II разред средњих школа 

Наставне јединице 

 

 

 

 

1. УВОД 

 

 

 

 
2. Стварање света 

3. Стварање човека по икони и подобију Божјем 

4. Творевина и човеково место у њој 

5. Свет је створен са циљем да постане Црква 

6. Представе стварања света и човека у православној иконографији 

 
1. Понављање кључних појмова обрађених у првом разреду средње школе 

 

 
2. СТВАРАЊЕ СВЕТА И ЧОВЕКА 

 
 

 
7. Библијска повест о прародитељски греху 

8. Прародитељски грех као промашај циља стварања 

9. Светоотачко тумачење прародитељског греха 

10. Јединство човека са Богом – једини начин да се превазиђе смрт 

11. Човекова злоупотреба творевине – еколошка криза 

12. Прародитељски грех у светлости богослужбених текстова 

3. ПРАРОДИТЕЉСКИ ГРЕ

 

4. СВЕШТЕНА ИСТОРИЈА СПАСЕЊА (ОД АДАМА ДО ИЗРАИЉА) 

13. Каин и Авељ 
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14. Ноје и барка, као праслике Христа и Цркве 

15. Црква и Вавилонска кула 

16. Авраамов завет са Богом и наговештај Цркве Христове 

17. Жртвовање Исака као праслика жртве Христове 

18. Јаков постаје Израиљ 
 
 

5. СВЕШТЕНА ИСТОРИЈА СПАСЕЊА (ОД МОЈСИЈА 

ДО ХРИСТА) 

19. Откривење Бога Мојсију (ЈХВХ, ὁ ὢν) 

20. Пасха 

21. Месија циљ старозаветних ишчекивања 

22. Давид и Соломон 

23. Испуњење старозаветних пророштава у Исусу Христу 

24. Праслике Свете Тројице, Исуса Христа и Цркве у Старом Завету (систематизација теме) 
 
 

6. СТАРОЗАВЕТНА РИЗНИЦА 

25. Мудросна књижевност – одабрани одељци 

26. Одабрани одељци из Псалама Давидових 

27. Старозаветни списи у богослужењу Цркве 
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СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
Назив предмета: 

 

Годишњи фонд часова: 93 

Разред: трећи 
 

ТЕМА 

 

ЦИЉ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 

ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

Модерна • Упознавање са 

основним 

одликама правца, 

представницима 

и њиховим 

делима 

• наведе одлике правца, 

представнике и њихова дела 

• уочи и тумачи модерне 

елементе у изразу и форми 

књижевног дела 

• анализира одабрана дела, 

износи запажања и ставове 

• Модерна у европској и српској 

књижевности. Одлике симболизма 

и импресионизма 

• Шарл Бодлер: „Албатрос“ 

• А. П. Чехов: „Ујка Вања“ 

•  Богдан Поповић: „Предговор 

Антологији новије српске лирике“ 

• Алекса Шантић: „Претпразничко 

вече“, „Вече на шкољу“ 

• Јован Дучић: „Благо цара Радована“ 

(избор), „Јабланови“ 

• Милан Ракић: „Долап“, „Искрена 

песма“ 

• В. П. Дис: „Тамница“, „Можда 

спава“ 

 На почетку теме ученике 

упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима 

оцењивања. 

 

 

 
Место реализације наставе 

 

 Теоријска настава се 

реализује у учионици 

 

Препоруке за реализацију 
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   • Сима Пандуровић: „Светковина“ 

• Бора Станковић: „Нечиста крв“, 

„Коштана“ или „Божји људи“ 

(приповетка по избору) 

• Јован Скерлић: „О Коштани“ или 

„Божји људи“ 

• Петар Кочић: „Мрачајски прото“ 

или приповетка по избору 

наставе 

 

 

Оцењивање 
 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

 
 

Оквирни број часова по 

темама 

• Модерна (25) 

• Међуратна књижевност (31) 

• Лексикологија (8) 

• Правопис 3 (7) 

• Култура изражавања (22) 

Књижевност 

између два 

рата 

• Упознавање 

ученика са 

одликама 

међуратне 

књижевности, 

представницима 

и делима 

• наведе одлике праваца, 

представнике и њихова дела 

• наведе манифесте, књижевне 

покрете и струје у 

књижевности између два 

светска рата 

• успостави узајамни однос 

књижевних дела и времена у 

коме су настала 

• анализира одабрана дела, 

износи запажања и ставове 

• Европска књижевност између два 

рата 

Одлике експресионизма, 

футуризма, надреализма 

• В. Мајаковски: „Облак у 

панталонама“ 

• Ф. Кафка: „Преображај“ или Х. 

Хесе: роман по избору или Е. 

Хемингвеј: „Старац и море“ 

• Р. Тагора: „Градинар“ (избор) 

• Српска међуратна књижевност 

• М. Бојић: „Плава гробница“ 

• Д. Васиљев: „Човек пева после 

рата“ 

• М. Црњански: „Суматра“ 
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   • М. Црњански: „Сеобе I“ 

• И. Андрић: „Ex Ponto“ 

• И. Андрић: „Мост на Жепи“ 

• И. Андрић: „На Дрини ћуприја“ 

• М. Настасијевић: „Туга у камену“ 

или Т. Ујевић: „Свакидашња 

јадиковка“ 

• Р. Петровић: „Људи говоре“ (избор) 

• И. Секулић: „Госпа Нола“ 

 

Творба речи • Систематизовање 

знања о 

основним 

правилима 

грађења речи 

• препозна просте, изведене и 

сложене речи 

• примени основне принципе 

творбе речи 

• Просте, изведене и сложене речи 

• Основни појмови о извођењу речи 

• Важнији модели за извођење 

именица, придева и глагола 

• Основни појмови о творби 

сложеница и полусложеница 
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Лексикологија • Упознавање 

ученика са 

основама 

лексикологије 

• препозна и одрeди вредност 

лексеме 

• уме да се служи речницима 

• наведе примере синонима, 

антонима, хомонима, 

жаргона… 

• Основни појмови из лексикологије 

(лексема, њено значење) 

• Полисемија и хомонимија 

• Синонимија и антонимија 

• Састав лексике српског књижевног 

(стандардног) језика 

• Дијалектизми,архаизми и 

историзми,неологизми, 

жаргонизми, вулгаризми 

• Фразеологизми 

• Термини 

• Речници и служење њима 

 

Правопис • Оспособљавање 

ученика за 

примењивање 

знања из језика и 

правописа у 

складу са 

језичком нормом 

• примени правописна правила у 

писању сложеница, 

полусложеница и синтагми 

• скраћује речи у складу са 

прописаним правилима 

• Основна правила спојеног, 

полусложеничког и одвојеног 

писања 

• Скраћенице 
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Култура 

изражавања 

• Оспособљавање 

ученика да 

теоријска знања 

из граматике и 

правописа 

примењују у 

усменом и 

писаном 

изражавању 

• износи став, користи 

аргументе и процењује опште 

и сопствене вредности у 

усменом и писаном 

изражавању 

• Лексичке вежбе 

• Стилске вежбе 

• Домаћи задаци 

• Говорне вежбе 

• Школски писмени задаци 4x2+2 

 

 
 

ГОДИШЊИ ( ГЛОБАЛНИ ) ПЛАН РАДА ПО НАСТАВНИМ ТЕМАМА 
 

Редни број 

наставне теме 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

Број часова по 

теми 

Број часова за 

обраду 

Број часова за 

остале типове 

часова 

1. Модерна 25 20 5 

2. Књижевност између 

два рата 

31 26 5 

4. Творба речи 4 2 2 

5. Лексикологија 8 5 3 

6. Култура изражавања 22 12 10 

7. Правопис 3 2 1 

 УКУПНО 93 67 26 
 
 

Годишњи фонд часова : 93 
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Разред : трећи ( 4. степен ) 
 

ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Модерна * Упознавање са основним 

одликама правца, представницима 

и њиховим делима 

* наведе одлике правца, представнике 

и њихова дела 

* препозна модерне елементе у изразу 

и форми књижевног дела 

* анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставове 

Књижевност између два рата * Упознавање ученика са одликама 

међуратне књижевности, 

представницима и делима 

* наведе одлике праваца, 

представнике и њихова дела 

* наведе манифесте, књижевне 

покрете и струје у књижевности 

између два светска рата 

* успостави узајамни однос 

књижевних дела и времена у коме су 

настала 

* анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставове 

Лектира * Упознавање са писцима и делима 

европске и српске баштине и 

неговање интересовања за праћење 

културних садржаја и критички 

однос према њима 

* наведе писце и њихова дела 

* успостави узајамни однос 

књижевних дела и времена у коме су 

настала 

* тумачи, анализира одабрана дела, 

износи запажања и ставове 

* вреднује дело износећи аргументе 

* формулише личне утиске и 

запажања о делу 
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  * стекне навику да чита књижевна 

дела и тако богати свој језички фонд 

* негује интересовања за праћење 

културних садржаја и критички 

однос према њима 

Творба речи * Систематизовање знања о 

основним правилима грађења речи 

* препозна просте, изведене и сложене 

речи 

* примени основне принципе творбе 

речи 

Лексикологија * Упознавање ученика са основама 

лексикологије 

* препозна и одреди вредност лексеме 

* уме да се служи речницима 

* наведе примере синонима, 

антонима, хомонима, жаргона.... 

Култура изражавања * Оспособљавање ученика да 

теоријска знања из граматике и 

правописа примењују у усменом и 
писаном изражавању 

* износи став, користи аргументе и 

процењује опште и сопствене 

вредности у усменом и писаном 
изражавању 

Правопис * Оспособљавање ученика за 

примењивање знања из језика и 

правописа у складу са језичком 

нормом 

* примени правописна правила у 

писању сложеница, полусложеница и 

синтагми 

* скраћује речи у складу са 

прописаним правилима 

Корелација са другим предметима 
 

- Грађанско васпитање / Верска настава 
 

- Музичка културa 
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ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК - Енглески 
 

 

 
Годишњи фонд часова: 62   

Разред: трећи 
  

 

 

ЦИЉ 

 
ИСХОДИ НА КРАЈУ ТРЕЋЕГ 

РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

 

СЛУШАЊЕ 

 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

- разуме основне поруке и 

захтеве исказане јасним 

стандардним језиком када је 

реч о блиским темама (кола, 

посао, хоби) 

- разуме глобално суштину 

нешто дужих разговора или 

дискусија на састанцима, који 

се односе на мање сложене 

садржаје из струке, уколико се 

говори разговетно 

стандардним језиком, 

поставља питања и тражи 

ОПШТЕ ТЕМЕ 

 
• Свакодневни живот (генерацијски 

конфликти и начини превазилажења) 

- Образовање (образовање за све, 

пракса и припреме за будуће 

занимање, размена ученика) 

- Познате фирме, предузећа, установе, 

институције у земљама чији се језик 

учи 

- Културни живот (међународни 

пројекти и учешће на њима) 

- Заштита човекове околине 

1. Представљање себе и других 
 

2. Поздрављање (састајање, растанак; 

формално, неформално, специфично по 

регионима) 

3. Идентификација и именовање особа, 

објеката, боја, бројева итд.) 

4. Давање једноставних упутстава и 

команди 

5. Изражавање молби и захвалности 
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 објашњења у вези са темом 

дискусије/разговора 

(волонтерски рад) 

- Медији (штампа, телевизија, 

електронски медији) 

- Историјски догађаји/линости из 

земаља чији се језик учи 

- Свет компјутера 

(предности и мане употребе компјутера) 

 

 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

 

 

• Прикупљање информација за одређену 

туристичку услугу 

• Састављање програма туристичке 

услуге 

• Примање и преношење информација у 

оквиру туристичких услуга 

• Рекламирање услуга у контакту са 

клијентом 

• Продаја туристичких услуга 
 

• Праћење квалитета туристичких 

6. Изражавање извињења 
 

7. Изражавање потврде и негирање 
 

8. Изражавање допадања и недопадања 
 

9. Изражавање физичких сензација и 

потреба 

10. Исказивање просторних и временских 

односа 

11. Давање и тражење информација и 

обавештења 

12. Описивање и упоређивање лица и 

предмета 

13. Изрицање забране и реаговање на 

забрану 

14. Изражавање припадања и поседовања 
 

15. Скретање пажње 
 

16. Тражење мишљења и изражавање 

слагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

ЧИТАЊЕ 

 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних текстова 

- разуме једноставније текстове 

(стандардна писма, 

информације о процесу рада у 

струци) који су писани 

обичним језиком или језиком 

струке 

- разуме опис догађаја и осећања 
 

- разуме основни садржај као и 

важније детаље у извештајима, 

брошурама и уговорима 

везаним за струку 

ГОВОР 
 

Оспособљавање 

- једноставним средствима 

опише статус и образовање, 

будуће запослење 
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ученика за - опише делатност, фирму, 

процес рада или пак преприча 

телефонски разговор или 

одлуке неког договора у 

оквиру познате лексике 

- образложи краће своје намере, 

одлуке, поступке 

услуга 18. Исказивање честитки 

кратко • Обављање рецепцијских послова 19. Исказивање препоруке 

монолошко 
 

излагање и за 

(комуникација са гостом приликом 

пријављивања и одјављивања, пружање 

разних обавештења гостима) 

20. Изражавање хитности и обавезности 
 

21. Исказивање сумње и несигурности 

учешће у 
• Праћење новина у области туризма 

 

дијалогу на 
 

страном језику 

• Пословна комуникација и 

коресподенција на страном језику 

релевантна за струку 

 

ПИСАЊЕ 
 

Оспособљавање 

- попуњава рачуне, признанице 

и хартије од вредности 

  

ученика за 

писање краћих 

текстова 

- напише једноставно пословно 

писмо према одређеном 

моделу 

- опише и појасни садржај схема 

и графикона везаних за струку 

 
Напомена: Стручне теме треба 

распоредити по разредима тако да буду 

у корелацији са садржајима који се 

обрађују из стручних предмета 

 

различитог    

садржаја 
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ИНТЕРАКЦИЈА 

 

 

Оспособљавање 

ученика за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику и 

размену краћих 

писаних порука 

- поведе, настави и заврши неки 

једноставан разговор, под 

условом да је лице у лице са 

саговорником 

буде схваћен у размени идеја и 

информација о блиским темама 

у предвидљивим, 

свакодневним ситуацијама 

  

МЕДИЈАЦИЈА 
 

Оспособљавање 

ученика да 

преводи, сажима 

и препричава 

садржај краћих 

усмених и 

- сажима садржај текста, филма, 

разговара и сл. 
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писаних текстова    

МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНОСТ 

Оспособљавање 

ученика да 

користе медије 

као изворе 

информација и 

развијају 

критичко 

мишљење у вези 

са њима 

- идентификује различита 

гледишта о истој теми 
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I. РЕЧЕНИЦА 
 

- Сви типови упитних реченица 
 

- Директна и индиректна питања 
 

- Индиректни говор: рецептивно и продуктивно 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

а) изјаве и питања– без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од садашњих времена) 

б) молбе, захтеви, наредбе 

- Индиректни говор: само рецептивно 
 

а) изјаве са променом глаголских времена 

ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ - коректно употребљава 

једноставне структуре 

користећи зависне реченице 

(уз одређене системске 

елементарне грешке које 

глобални смисао не доводе у 

питање) 
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- Одређене релативне клаузе 
 

- Сложене реченице: временске клаузе, узрочне клаузе , допусне клаузе 
 

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 
 

1. Члан 

- Разлике између одређеног и неодређеног члана у ширем контексту 
 

2. Именице 

- Бројиве и небројиве именице 

3. Заменички облици 

 
а) Заменице 

 

- Личне заменице у функцији субјекта и објекта 
 

- Показне заменице 
 

- Односне заменице 

б) детерминатори 

- Показни детерминаотри 
 

- Неодређени детерминатори 
 

- Присвојни детерминатори 
 

4. Придеви 
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- 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 разлику у употреби Present Simple, Present Continutous; Past Simple, Past Continuous 
 

- Обновити све употребе Present Perfect 
 

- Past perfect 
 

Used to 
 

- Обновити и утвридити начине за изражавање будућности, планова у будућности (going to, will) 
 

- Модални глаголи: should, must, will, may, might 
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- Пасивне конструкције – садашње и прошло време – the Present Simple, Past Simple (продуктивно и рецептивно), 
 

- Present perfect passive (рецептивно) 
 

3. Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору. 
 

4. Кондиционал први и други (и рецептивно и продуктвно) 

 

 

 

 

 
Назив предмета : Енглески језик Разред / одељење : III1 Образовни профил : _туристичко-хотелијерски техничар  

 

Недељни фонд часова : 2 Годишњи фонд часова : 62 Трајање образовања : 4 године  
 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 11 од 28.јуна 2013. године , а измене и допуне у броју од _ . 

године . 

 

Циљ предмета :  
1. Oвладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика 

2. Pазвијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских 

ставова 
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3. Pазвијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења 

4. Pазвијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација до 

којих долази кроз  самосталан рад и претраживање изворника различитог типа 

5. Cтицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и 

културном наслеђу 

6. Cтицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика 

7. Формирање основа за наставак образовања 
 

 

 
НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 
ЦИЉ 

 
ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула ученик ће знати ) 

Број 

часова 

по 

теми Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

в
еж

б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
тв

р
ђ
. 

О
ст

ал
и

х
 

ч
ас

о
в
а 

 
I 

 

 
CAUGHT ON 

CAMERA 

 

 

 
Ученици: 

 

- развијају језичке 

вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру теме о 

свету славних 

- активирају и 

развијају речник 

 

 
- се представи и да пише о себи (лични 

профил) 

- учествује у разговору о задатој теми 
 

- уочи правила грађења и употребе 

садашњег времена (Present simple /continuous) 

- користи садашње време 
 

- идентификује и примењује знања о 

употреби инфинитива и -ing облика после 

 

 

 
12 

 

 

 
5 

 

 

 
3 

 

 

 
3 
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 (придеви за 

описивање одеће и 

модних трендова) 

- изражавају 

комуникативне 

функције 

(описивање 

карактера људи, 

допадање и 

недопадање, 

описивање слике, 

причање о себи, 

исказивање 

интересовања за 

причу 

саговорника) 

- - стичу и 

примењују знања о 

језику (Present 

simple /continuous, 

verb + infinitive; 

verb + ing form 

- пишу писмо у 

коме описују себе 

и своја 

интересовања 

глагола) 
 

- да разуме слушани текст и касније да га 

практично примењује 
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 - 

развијају вештине 

комуникације, 

размене мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

      

 

II 

LOOKING 

BACK 

 
Ученици: 

 

- развијају језичке 

вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру теме о 

прошлости и 

догађајима који су 

се десили у 

прошлости 

- активирају и 

развијају речник 

(придеви за 

 

 
o 

чита разноврсне аутентичне 

текстове 

o разговара о карактерним 

особинама и осећањима 

o изрази допадање или недопадање 

o уочи правила грађења прошлог 

простог времена (Past simple) и 

прошлог трајног времена (Past 

continuous) 

 

 

 
14 

 

 

 
5 

 

 

 
3 

 

 

 
2 
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 описивање 

карактера и 

осећања) 

- изражавају 

комуникативне 

функције 

(допадање и 

недопадање, 

описивање 

карактера људи, 

описивање 

прошлих догађаја) 

стичу и примењују знања 

о језику (Past simple, Past 

continuous, Past Perfect, 

used to ) 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

o употребљава облике прошлог 

простог и трајног времена у 

контексту; описују прошле 

догађаје; прича причу 

o разговара о стварима које је 

урадио и које су се догађале у 

прошлости, али се више не 

дешавају 
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III 

 
 

A GOOD JOB 

 
Ученици: 

 

- развијају језичке 

вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру теме о 

послу, 

занимањима, 

образовању 

- активирају и 

развијају речник 

(занимања, 

школвање, мушко 

женски послови) 

- изражавају 

комуникативне 

функције 

(тражење и давање 

информација кроз 

интервију) 

- стичу и примењују 

знања о језику 

(defining and non- 

 

 

 
- чита разноврсне аутентичне текстове 

 

- разговара o образовању и занимањима 

 
- добије и да информације кроз интервју 

 
- користи релативне заменице и реченице 

 
да разуме слушани текст и касније да га 

практично примењује 

- 

напише пријаву за посао 

 

 

 
11 

 

 

 
5 

 

 

 
4 

 

 

 
2 
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 defining relative 

clauses) 

 
- пишу пријаву за 

посао 

 
- развијају вештине 

комуникације, 

размене мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

      

IV 

BODY AND 

MIND 

 

 
Ученици: 

 

- развијају језичке 

вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру теме о 

здрављу и телу, 

здравом начину 

 

 
- чита разноврсне аутентичне текстове 

 

- разговара о здрављу 
 

- анализира употребу гл. времена Present 

perfect и Past simple и примењује знања у 

контексту 

- - да разуме слушани текст и касније да га 

 

 
7 

 

 
4 

 

 
2 

 

 
1 
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 живота 

 

- активирају и 

развијају речник ( 

делови 

тела,болести, 

повреде, здрава 

исхрана) 

- изражавају 

комуникативне 

функције 

(разговор са 

доктором) 

 
- стичу и примењују 

знања о језику 

(употреба гл. 

времена Present 

perfect и Past 

simple, Present 

perfect Continous, 

питања са How 

long, for/since ) 

- развијају вештине 

комуникације, 

практично примењује 
 

- тражи и даје информације о трајању 

радње (How long?- for/since) 
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 размене мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

      

 
V 

 

 
TOMORROW’S 

WORLD 

 

 
Ученици: 

 

- развијају језичке 

вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру теме 

компјутерима, 

технологији и 

интернету 

- активирају и 

развијају речник ( 

компјутери, 

интернет) 

 

 
- чита разноврсне аутентичне текстове 

 

- разговара о науци и техологији и 

њиховом напретку у будућности 

-  да разуме слушани текст и касније да га 

практично примењује 

- правилно користи будућа времена и 

модалне глаголе ѕа могућности, 

предвиђања и претпоставке 

- разговара и пише мејл о будућим 

плановима и намерама 

 

 
18 

 

 
5 

 

 
4 

 

 
3 
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 - изражавају 

комуникативне 

функције 

(планирање 

будућих догађаја) 

 
- стичу и примењују 

знања о језику 

(Future tenses, may, 

might, could) 

 
- пишу мејл о 

будућим 

плановима и 

амбицијама 

 
- развијају вештине 

комуникације, 

размене мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 
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ЛИТЕРАТУРА : 

 
SOLUTIONS 2nd Edition,Intermediate Tim Falla, Paul A Davis (уџбеник, радна свеска, приручник за наставнике, аудио диск), Oxford, 2013 

Стручни текстови 

 
Корелација са осталим предметима : српски језик и књижевност, рачуноводство, рачунарство и информатика, савремена пословна кореспонденци 

 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 
 

Годишњи фонд часова: 93  

Разред: трећи 
 

 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ НА КРАЈУ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА 
 

Ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 

СЛУШАЊЕ 

• разуме основне поруке и захтеве исказане 

јасним стандардним језиком када је реч о 

блиским темама (кола, посао, хоби) 

ОПШТЕ ТЕМЕ 

 
• Свакодневни живот (генерацијски конфликти 
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Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

• разуме глобално суштину нешто дужих 

разговора или дискусија на састанцима, 

који се односе на мање сложене садржаје 

из струке, уколико се говори разговетно 

стандардним језиком, поставља питања и 

тражи објашњења у вези са темом 

дискусије/разговора 

и начини превазилажења) 

• Образовање (образовање за све, пракса и 

припреме за будуће занимање, размена 

ученика) 

• Познате фирме, предузећа, установе, 

институције у земљама чији се језик учи 

• Културни живот (међународни пројекти и 

учешће на њима) 

• Заштита човекове околине (волонтерски рад) 

• Медији (штампа, телевизија, електронски 

медији) 

• Историјски догађаји/линости из земаља чији 

се језик учи 

• Свет компјутера (предности и мане употребе 

компјутера) 

 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

 

 

•  Прикупљање информација за одређену 

туристичку услугу 

• Састављање програма туристичке услуге 

• Примање и преношење информација у 

оквиру туристичких услуга 

• Рекламирање услуга у контакту са 
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  клијентом 

• Продаја туристичких услуга 

• Праћење квалитета туристичких услуга 

• Обављање рецепцијских послова 

•  (комуникација са гостом приликом 

пријављивљња и одјављивљња, пружање 

разних обавештења гостима) 

• Праћење новина у области туризма 

•  Пословна комуникација и коресподенција 

на страном језику релевантна за струку 

 

Напомена: Стручне теме треба распоредити по 

разредима тако да буду у корелацији са 

садржајима који се обрађују из стручних 

предмета 

 

 

Именичка група 
 

- систематизација употребе детерминаната: одређених, неодређених и партитивних чланова; присвојних и показних придева; основних, редних и 

апроксимативних бројева; неодређених речи; одсуство детерминаната (на пример: код етикетирања производа – fromage de brebis, натписа на 

продавницама и установама – boulangerie, banquе, назива рубрика у штампаним медијима – faits divers, на знаковима упозорења – еntrée interdite; 

испред именице у позицији атрибута: il est boulanger и слично); 
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- род и број именица и придева; место придева petit, grand, jeune, vieux, gros, gentil, beau, joli, long, bon, mauvais; промена значења неких придева 

у зависности од места: un grand homme / un homme grand; un brave homme / un homme brave; поређење придева; 

- заменице: личне ненаглашене (укључујући и заменицу on) и наглашене; заменице за директни и за индиректни објекат; показне и присвојне; 

упитне и неодређене. 

Глаголска група 
 

- систематизација глаголских начина и времена: времена индикатива, перифрастичне конструкције, посебно за исказивање радње у току être 

en train de ...; презент субјунктива глагола прве и друге групе и фреквентних неправилних глагола: Il est important que tu viennes... / que nous 

allions... / que vous soyez...; перфект кондиционала: Si j’avais su, je serais venue plus tôt; императив: sachons attendre, ayons confiance; soyez les 

bienvenus! 

- темпорална, каузална, концесивна и погодбена вредност герундива; 
 

- униперсонални глагол s’agir и униперсоналне конструкције са глаголима suffire de + inf., défendre/interdire de + inf., recommander de + inf., 

rester à 

+ inf. 

 

Предлози 
 

- предложна група са придевском вредношћу; 
 

- предложна група иза прилога за количину. 
 

Прилози, систематизација 

Модалитети и форме реченице 
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- систематизација: декларативни, интерогативни, екскламативни и императивни модалитет; 
 

- негација, изостављање форклузива pas, употреба осталих форклузива; 
 

- пасив: везивање агенса предлозима de и par; 
 

- позиционо наглашавање реченичних делова. 
 

Основни типови сложених реченица 
 

- систематизација координираних реченица; 
 

- зависне реченице, систематизација: релативне, компаративне, временске; концесивне и опозитивне са везницима bien que и alors que; каузалне 

са везницима comme и surtout que; финалне конструкције и обрти са инфинитивом; хипотетичне са везником si (вероватни, могући и иреални 

потенцијал); реченице са que у функцији субјекта (нпр. Il est possible qu’il soit parti); систематизација слагања времена. 

 

 
Разред и одељење:III/1 

Недељни фонд часова: 3 

Наставни предмет: Француски језик
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Назив наставне теме 

Врста часова 

 О
б
р

а
д

а
 

 

П
о
н

а
в

љ
а
њ

е 

 

У
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

 

С
и

ст
ем

а
т
и

за
ц

и
ја

 

 

В
еж

б
а
њ

е 

 

П
р

о
в

ер
а
 

 

1. 

Unité 1: Dis-moi ce que tu as fait, je te dirai qui tu es 8 8 2 2 4 1 

 
2. 

Unité 2: Les voyages forment la jeunesse 6 1 2 2 5 1 

 

3. 
Les fêtes en France et chez nous 2 1 0 3 9 0 

 
4. 

Unité 3: La voix est le miroir de l’âme 10 3 1 2 5 1 

 

5. 

Unité 4: On n’arrête pas le progrès ? 6 2 1 5 7 1 

 
 

Назив предмета: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Годишњи фонд часова: 62 
 

 
Разред: 

    

  трећи   
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ТЕМА 

 
ЦИЉ 

ИСХОДИ 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ 

ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

• Здравствена 

култура и 

физичка 

активност, 

као основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и 

исхода 

• Унапређивање 

и очување 

здравља; 

• Утицај на 

правилно 

држање тела 

(превенција 

постуралних 

поремећаја); 

• Препознати везе између физичке 

активности и здравља. 

• Објаснити карактеристике положаја 

тела, покрета и кретања у професији 

за коју се школује и уочити оне, које 

могу имати негативан утицај на 

његов раст, развој; 

• Одабрати и извести вежбе 

обликовања и вежбе из корективне 

гимнастике, које ће превентивно 

утицати на могуће негативне утицаје 

услед рада у одабраној професији. 

• Вежбе обликовања(јачања, 

лабављење и растезање). 

• Вежбе из корективне 

гимнастике 

• Провера стања моторичких 

и функционалних 

способности- 

• На почетку теме ученике 

упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима 

оцењивања; 

• Током реализације часова 

физичког васпитања давати 

информације о томе које 

вежбе позитивно утичу на 

статус њиховог организма, с 

обзиром на карактеристике 

њихове професије, а које 

негативно утичу на здравље; 

• Ученици који похађају 

четворогодишње стручне 

школе далеко су више 

оптерећени у редовном 

образовању практичном и 

• Развој 

моторичких 

и 

функционал 

них 

способности 

• Развој и 

усавршавање 

моторичких 

способности и 

теоријских 

знања 

• 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 

• Вежбе снаге без и са малим 

теговима (до 4 кг.); 

• Трчање на 800 м ученице и 

1000 м ученици ; 

• Трчање на 60 м и 100 м; 

• Вежбе растезања (број 
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човека, као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и 

исхода 

неопходних за 

самостални рад 

на њима; 

обликовања, атлетике, гимнастике, 

пливања и спортских игара за развој: 

снаге, брзине, гипкости, спретности и 

окретности. 

 

 

 

 

 
. 

понављања и издржај у 

крајњем положају), 

• Полигони спретности и 

окретности и спортске игре; 

• Аеробик 

• Обука техника пливања 

теоријском наставом од 

осталих ученика. 

• Због тога је физичко 

васпитање, у овим школама, 

значајно за активан опоравaк 

ученика, компензацију и 

релаксацију с обзиром на 

њихова честа статичка и 

једнострана оптерећења. 

Теоријска знања из области 

физичких активности су од 

великог значаја за укупним 

бављењем физичким 

вежбама. 

 

Облици наставе 
 

Предмет се реализује кроз 

следеће облике наставе: 

• теоријска настава (4 часа) 

• мерење и тестирање (6 

часова) 

• практична настава (52 

часа) 

• Усвајање 

знања, 

умења и 

вештина из 

спортских 

грана и 

дисциплина 

као основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и 

исхода 

 

• Атлетика; 

• Стицање 

моторичких 

умења 

(вештина) и 

теоријских 

знања 

неопходних за 

за њихово 

усвајање; 

• Мотивација 

ученика за 

бављењем 

физичким 

активностима; 

• Формирање 

позитивних 

• 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 

• АТЛЕТИКА 

У свим атлетским дисциплинама 

треба радити на усавршавању 

технике и развијању водећих 

моторичких особина за дату 

дисциплину. 

Трчање 
 

Трчање на 100 м – ученици и 

ученице, 

на 1000 м – ученици, 

на 800 м – ученице, 

Штафета 4x100 м ученици и 
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• Спортска 

гимнастика: 

(Вежбе на 

справама и 

тлу); 

психосоцијални 

х 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 

процесу наставе и да самостално 

спроводи одређен програм физичке и 

спортске активности. 

• Ученици ће желети да се бави 

физичким, односно спортским 

активностима пошто ће сагледати 

(детектовати) позитивне 

карактеристике физичке и спортске 

активности и њихове позитивне 

утицаје на здравље, дружење и добро 

расположење. 

• Сагледати негативне утицаје 

савременог 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. 

ученице. 
 

Скокови 
 

Скок удаљ –одабраном 

техником; 

Скок увис- одабраном техником. 
 

Бацање 
 

Бацање кугле рационалном 

техником (ученици 6 кг и 

ученице 4 кг. 

 

 
• СПОРТСКА 

ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ 

НА СПРАВАМА И ТЛУ 

Напомена: 
 

- Наставник олакшава, односно 

отежава програм на основу 

моторичких способности и 

претходно стечених умења 

ученика. 

Подела одељења на групе 
 

Одељење се не дели приликом 

реализације; 

Настава се изводи фронтално и 

по групама, у зависности од 

карактера методске јединице 

која се реализује. Уколико је 

потребно, нарочито за вежбе 

из корективне гимнастике, 

приступ је индивидуалан. 

 

 
Место реализације наставе 

 

• Теоријска настава се 

реализује у учионици или у 

сали, истовремено са 

практичном наставом; 

• Практична настава 

реализује се на спортском 

вежбалишту (сала, спортски 

отворени терени, базен, 

клизалиште, скијалиште). 
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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: рад- 

одмор; 

напрезање- 

релаксација; 

убрзање- 

успоравање; 

• Избор 

спортских 

грана, спортско- 

• Објаснити да покрет и кретање, без 

обзира на то којој врсти 

физичке,односно спортске 

активности припадају, имају своју 

естетску компоненту(лепота 

извођења, лепота доживљаја). 

• Ученик ужива у извођењу покрета и 

кретања. 

• Ученик наводи основне олимпијске 

принципе и примењује их на 

школским спортским такмичењима и 

у слободном времену. 

• Препознаје нетолерантно понашање 

својих другова и реагује на њега, 

шири дух пријатељства, истрајан је у 

својим активностима. 

• Има правилан однос према окружењу 

у којем вежба, рекреира се и бави се 

спортом. 

1. Вежбе на тлу 
 

За ученике и ученице: 
 

- из упора за рукама, зибом, 

премах одбочно до упора 

пред рукама (опружено). 

- комбинација вежби која 

садржи (вежбе се бирају, 

одузимају или додају у складу 

са могућностима ученика): 

плесне кораке; скок са окретом 

за 1800; окрет на две или једној 

нози; премет странце; колут 

напред суножним одразом и 

малим летом; вагу претклоном 

и заножењем; став на шакама 

колут напред и сп. скок са 

окретом (произвољан број 

степени); 

- за напреднији ниво: колут 

летећи и прекопит напред, уз 

помоћ. 

2. Прескок 
 

За ученике коњ у ширину 

висине 120 цм; за ученице 110 

 

Препоруке за реализацију 

наставе 

• Настава се реализује у 

циклусима који трају 

приближно 10-12 часова 

(узастопних). Наставнику 

физичког васпитања је 

остављено да, зависно од 

потреба, прецизира трајање 

сваког циклуса, као и 

редослед њиховог садржаја. 

 

Садржај циклуса је: 
 

- за проверу нивоа знања на 

крају школске године – 

један; 

- за атлетику – један; 

- за гимнастику: вежбе на 

справама и тлу - један 

- за спорт по избору ученика 

– два; 

- за повезивање физичког 

васпитања са животом и 
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 рекреативних 

или других 

кретних 

активности као 

трајног 

опредељења за 

њихово 

свакодневно 

упражњавање; 

 цм: 
 

- згрчка; 

- разношка 

- за напредни ниво: склонка; 

прескоци са заножењем и 

„прекопит“ 

3. Кругови 
 

За ученике /доскочни 

кругови/: 

- вучењем вис узнето; вис 

стрмоглаво; вис узнето; спуст 

у вис стражњи –издржај; 

вучењем вис узнето; спуст у 

вис предњи (полако); саскок 

4. Разбој 
 

За ученике /паралелни 

разбој/: 

- из замаха у упору предњихом 

спуст у склек, зањих у склеку 

и спојено упор (у зањиху); 

предњих и спојено склек, 

зањихом упор (поновити 2 до 

радом – један. 

 
 

Начин остваривања 

програма 

Садржаји програма усмерени 

су на: развијање физичких 

способности; спортско- 

техничко образовање; 

повезивање физичког 

васпитања са животом и 

радом. 

Годишњи план, програм и 

распоред кросева, такмичења, 

зимовања и других облика 

рада утврђује се на почетку 

школске године на 

наставничком већу, на предлог 

стручног већа наставника 

физичког васпитања. 

Стручно веће наставника 

физичког васпитања, 

самостално, одређује редослед 

обраде појединих садржаја 
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   3 пута) 

За ученице /двовисински 

разбој, једна притка, 

вратило/: 

- лицем према н/п, залетом и 

суножним одскоком наскок 

упор предњи; премах одножно 

десном (левом) у упорa јашући; 

прехват на в/п; премах одножно 

заножном до виса седећег, 

подметним опружањем или 

одривом од н/п предњих и 

спојено саскок у предњиху (уз 

помоћ) до става на тлу, леђима 

према в/п; 

- једна притка: залетом и 

суножним одскоком наскок 

упор предњи; премах одножно 

десном (левом) до упора 

јашућег, премах одножно 

заножном до упора стражњег; 

сасед са окретом за 900. 

5. Вратило 

За ученике /доскочно и 

дохватно или дочелно 

програма и циклуса. 
 

Часови у току недеље треба 

да буду распоређени у 

једнаким интервалима, не 

могу се одржавати као блок 

часови. Настава се не може 

одржавати истовремено са 

два одељења ни на спортском 

терену ни у фискултурној 

сали. 

У свим разредима настава 

физичког васпитања се 

реализује одвојено за ученике 

и одвојено за ученице, а само у 

школама које имају по два 

паралелна објекта за физичко 

васпитање дозвољена је 

истовремена реализација часа. 

 

 
Праћење, вредновање и 

оцењивање 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 
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   вратило/: 

 

- /доскочно/: подметно 

успостављање ниха; њихање са 

повећавањем амплидуде и 

саскок у предњиху или зањиху 

уз помоћ; 

-  /дохватно или 

дочелно/:ковртљај назад у 

упору. 

6. Греда 
 

За ученице /висока греда/: 
 

- залетом и суножним одскоком 

наскок у упор чучећи одножно; 

окрет за 900 до упора чучећег; 

усправ, одручити; кораци у 

успону докорацима; вага 

претклоном и заножењем, 

усклон; суножним одскоком 

скок са померањем; окрет за 

900 у успону; саскок пруженим 

телом или, за напреднији 

ниво – са предножним 

разножењем 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије праћења, 

мерења и вредновања ефеката 

у физичком васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортским играма 

 

 
Оквирни број часова по 

темама 

• Тестирање и провера 

савладаности стандарда из 

основне школе (6 часова) 

• Теоријских часова (2 у 

првом и 2 у другом 

полугодишту). 

• Атлетика (10 часова) 

• Гимнастика: вежбе на 

справама и тлу (10 часова). 

• Спортска игра: по избору 

школе(10 часова) 

• Физичка активност, 
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7. Коњ са хватаљкама 

За ученике: 

- из упора предњег коло 

предожно десном, коло 

предножно левом; 

- из упора стражњег коло 

одножно десном, коло 

одножно левом 

 

Школско такмичење 

(одељење, школа): актив 

наставника физичког 

васпитања бира справе на 

којима ће се ученици 

такмичити. 

За напредније ученике: 

састави из система школских 

спортских такмичења и учешће 

на вишим нивоима школских 

такмичења. 

односно спортска 

активност:у складу са 

могућностима школе а по 

избору ученика (9 часова). 

• Пливање (9 часова). 

• Провера знања и вештина (4 

часа). 

 

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ 
 

- Из фонда радних дана и за 

извођење редовне наставе 

школа у току школске године 

организује: 

- Два целодневна излета са 

пешачењем 

 

- I разред до 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 
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• Спортска 

игра (по 

избору) 

  Минимални образовни 

захтеви: 

За ученике: наставни 

садржаји из програма вежби 

на тлу, прескока, једне справе 

у упору и једне справе у вису; 

За ученице: наставни 

садржаји из програма вежби 

на тлу, прескока, греде и 

двовисинског разбоја. 

 

 

 

 
• СПОРТСКА ИГРА (по 

избору) 

- Понављање и учвршћивање 

раније обучаваних елемената 

игре. 

- Даље проширивање и 

продубљивање техничко- 

тактичке припремљености 

ученика у складу са изборним 

програмом за дату игру. На 

основу претходних умења у 

- Стручно веће наставника 

физичког васпитања утврђује 

програм и садржај излета, и 

дужину стазе за кросеве, 

према узрасту ученика. 

 

Школа организује и спроводи 

спортска такмичења, као 

јединствени део процеса 

наставе физичког васпитања. 

Спортска такмичења 

организују се у оквиру радне 

суботе и у друго време које 

одреди школа. Међушколска 

спортска такмичења организују 

се у оквиру календара које 

одреди Савез за школски спорт 

и олимпијско васпитање 

Србије, које је уједно и 

организатор ових такмичења. 
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• Физичка, 

односно 

спортска 

активност: у 

складу са 

могућностим 

а школе 

  техници и тактици наставник 

планира конкретне садржаје 

из спортске игре. 

 

• Стручно веће наставника 

физичког васпитања, према 

програму који сам доноси (из 

програма трећег разреда 

(програм по избору ученика) у 

складу са могућностима 

школе, организује наставу за 

коју ученици покажу посебно 

интересовање 
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Назив предмета : физичко васпитање      Разред / одељење : III-1 Образовни профил : туристичко-хотелијерски  техн. 

 

 
Недељни фонд часова : 2 Годишњи фонд часова : 62 Трајање образовања : четири 

 

 
Општи циљ предмета: 

Циљ физичког васпитаља је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно 

- образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном,афективном, моторичком), развоју 

моторичких способности, стицаљу, усавршаваљу и примени моторичких умеља, навика и неопходних теоријских знаља у 

свакодневним и специфичним условима живота и рада 

 
Посебни циљеви предмета: 

1. Подстицаље раста и развоја и утицаље на правил но држаље тела (превенција постуралних поремећаја); 

2. Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знаља неопходн их самостални рад на љима; 

3. Стицаље моторичких умеља (вештина) и теоријских знаља неопходних за љихово усвајаље; 

4. Проширеље и продубљаваље интересоваља које су ученици стекл и у основној школи и потпун ије сагледаваље спортске 

гране, за коју показују посебан интерес; 

5.  Усвајаље знаља ради разумеваља значаја и сушти не физичког васnитаља дефинисан их оnштим циљем овог предмета 

(васпитно образовног подручја); 

6. Мотивација ученика за бављеље физичким активностима и формираље позитивних психа-социјалних образаца понашаља; 

7. Осnособљаваље ученика да стечена умеља, знаља и навике користе у свакодневним условима живота и рада. 
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НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 
ЦИЉ 

 
ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула ученик ће 

знати ) 

Број 

часова 

по теми 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

В
еж

б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
тв

р
ђ
. 

О
ст

ал
и

х
 

ч
ас

о
в
а 

 
I 

 
-Очување и унапређење 

 
- Препознавање везе између физичке 

 
2 

 
2 

   

Теоријско здравља активности и здравља   

образовање -Оспособљавање за - Упозна се са основним   

 самостално вежбање у законитостима, принципима и   

 слободно време правилима, методима, средствима и   

 -Развијање креативности кроз оптерећењима физичког вежбања   

 покрет - Да схвате смисао, значај и вредност   

 Развијање позитивнњ слике о физичког вежбања и да га интегришу   

 себи у свакодневни живот   

 -Промовисање позитивних    

 социјалних интеракција    

  

 
Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

 
- Унапређивати и одржавати 

антропомоторичке способности 

(снагу, издржљивост, брзину, 

гипкост и координацију) 

- Познавати спортске техничко 

14 1 3 10  

II 

 
Антропомо 

то - 

ричке 
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спосо- 

бности 

карактеристикама 

 
Оспособљавање за самостално 

вежбање у слободно време 

 
Очување и унапређивање 

здравља 

 
Развој позитивне слике о себи 

тактичке термине 

- Продубити знања о функционисању 

појединих органских система 

приликом вежбања и опоравка 

- Познавати основне појмове везане 

за карактеристике физичке 

активности: обим и интензитет 

- Знати како да прати реакције 

организма на оптерећење (мерење 

пулса, праћење дисања итд.) 

- Познавати пороцедуре безбедног 

вежбања 

Бити способан да самостално креира 

јдноставније програме физичког 

вежбања ( вежбе снаге, вежбе 

обликовања, трчање ) 

- Профилисиати сопствене потребе 

за физичким вежбањем и 

систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

- Одржавати личну и колективну 

хигијену 

- Коростити физичку активност као 

средство са суочавање са стресом и 

његовим последицама 

- Познавати узроке настајања 
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  неправилног држања тела 

- знати основне вежбе за најважније 

мишине групе за правилно држање 

тела 

- систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

- Промовисати физичку активност 

као део здравог начина живота 

- објективно вредновати и 

прихватати своје постигнуће и 

постигнуће других у физичкој 

активности 

- Потврђивати своје способности и 

стицати самопоуздање 

- Познавати основне појмове везане 

за карактеристике физичке 

активности: обим и интензитет 
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III 

Спортска 

игра, 

одбојка,кош 

арка, 

стони тенис, 

фудбал 

-Развијање моторичких умења 

и навика 

-Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

- Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

- Очување и унапређивање 

здравља 

- Развој позитивне слике о 

себи 

- Промовисање позитивних 

социјалних интеракција 

- Поседовати умења из спортских 

игара стечена у основниом 

образовању 

- Имати профилисане сопствене 

потребе за физичким вежбањем и 

систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

- Коростити физичку активност као 

средство са суочавање са стресом и 

његовим последицама 

- Прихватитит сопствени физички изглед 

и способности и бити свестан развојних 

промена 

- Потврђивати своје способности и 

стицати самопоуздање 

- Решавати проблеме уз поштовање свог 

окружења 

- Промовисати спортски фер-плеј 

- Препознавати негативности у 

спорту и критички се односитти 

према њима(допинг,груба игра, 

навијачки изгреди и сл.) 

- Коректно се односити према свим 

актерима спортског 

догађаја(играчи,тренери- 

наставници,судије,навијачи идр.) 

- Моћи да сарађује са свим члановима екипе 

32 10 22   
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IV 

Повезивање 

физичког 

васпитања 

са животом 

и радом 

-Развијање моторичких умења 

и навика 

-Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

- Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

- Очување и унапређивање 

здравља 

- Развој позитивне слике о 

себи 

- Промовисање позитивних 

социјалних интеракција 

-Стицање знања за практичну 

примену у природи 

(излети,логоровања,зимовања, 

кросеви,планинарења и сл.) 

ради активног одмора и нових 

пријатних доживљаја 

- Поседовати и друга моторичка 

искуства у зависности од личних 

интересовања и могућности 

средине(плес,аеробик,клизање, 

вожња 

ролера,бицикла,пливање,скијање,ори 

јентиринг,борилачке вештине,итд.) 

- Знање руковања разним 

инструментима(бусола, двоглед, 

алтиметар ,фотоапарат, камера 

,коришћење топографских карата 

,итд.) 

- Знање пружања прве помоћи 

- Усвајање навика боравка и и схране 

у природи 

- Знање вожње скија и борда на снегу 

,скијање на води , вожња 

чамаца,једрење на дасци 

- Самостална припрема и избор 

потребне опреме и реквизита за ове 

активности 

14 3 9 2  
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Назив предмета: 

 
МАТЕМАТИКА 

   

Разред: трећи 
   

Годишњи фонд: 62 часа 
   

 
ТЕМА 

 
ЦИЉ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

 

 

 

 

 

Експоненцијал 

на и 

логаритамска 

функција 

• Упознавање основних 

особина експоненцијалне и 

логаритамске функције 

• Примена стечених знања на 

решавање једноставнијих 

експоненцијалних и 

логаритамских једначина 

• 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 

• Експоненцијална функција 

и њен график 

• Eкспоненцијалне једначине 

• Појам инверзне функције 

• Дефиниција логаритма и 

особине 

• Логаритамска функција 

• Појам инверзне функције 

• Једноставније 

логаритамске једначине 

На почетку теме ученике 

упознати са циљевима и 

исходима наставе, односно 

учења, планом рада и 

начинима оцењивања 

 

 

 

 
Облици наставе 

 

Предмет се реализује кроз 

следеће облике наставе: 

• теоријска настава (62 часа) 
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  логаритама   

Место реализације наставе 
 

• Теоријска настава се 

реализује у учионици или 

кабинету за математику 

 

Препоруке за реализацију 

наставе 

• образложити циљ предмета, 

начин и критеријум 

оцењивања 

• неопходна предзнања 

поновити уз максимално 

ангажовање ученика 

• подстицати ученике на 

размишљање и самостално 

закључивање 

• примењивати разноврсне 

облике и методе рада, како 

би се подстакла активност 

ученика 

• инсистирати на прецизности, 

тачности, систематичности и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тригонометриј 

ске функције 

• Проширивање знања о 

тригонометријским 

функцијама 

• 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 

• Пројекција вектора на осу. 

Мерење угла. Радијан 

• Тригонометријске 

функције произвољног 

угла. Тригонометријски 

круг 

• Свођење 

тригонометријских 

функција произвољног 

угла на тригонометријске 

функције оштрог угла 

• Адиционе формуле 

• Тригонометријске 

функције двоструког угла 

• Графици основних 

тригонометријских 

функција 

• Графици функција 

f(x)=аsin(x)+b 

f(x)=аcos(x)+b 

Аналитичка 

геометрија у 

• Стицање основних знања о 

аналитичкој геометрији 

• примени Гаусов алгоритам 

на решавање система 

• Системи линеарних 

једначина. Гаусов 
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равни  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 

• 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 

алгоритам 

• Декартов координатни 

систем у равни. 

Координате тачке и 

растојање између две тачке 

• Једначина праве у 

Декартовом правоуглом 

координатном систему. 

Општи и екплицитни облик 

једначине праве 

• Једначина праве одређена 

тачком и коефицијентом 

правца 

• Једначина праве одређена 

двема тачкама 

• Узајамни положај две 

праве 

• Нормални облик једначине 

праве и растојање тачке од 

праве 

• Једначина кружнице 

• Узајамни положај праве и 

кружнице 

уредности у раду 

 упућивати ученике на 

претраживање различитих 

извора и примену 

савремених технологија 

 

 Експоненцијална и 

логаритамска функција: 

важно је истаћи да су 

екпоненцијална и 

логаритамска функција 

инверзне. При решавању 

једначина указати на 

важност постављања 

одговарајућих услова. 

 

 Тригонометријске 

функције: графике 

основних 

тригонометријских 

функција увести 

преношењем вредности 

тригонометријских 

функција са 

тригонометријског круга. 
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  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 

 Пажњу посветити 

адиционим формулама из 

којих непосредно следи 

већина тригонометријских 

формула. 

 

 Аналитичка геометрија у 

равни: истаћи да је 

аналитичка геометрија на 

одређени начин спој 

алгебре и геометрије и 

повезати примену 

аналитичког апарата са 

решавањем одређених 

задатака из геометрије. 

Указати на везе између 

различитих облика 

једначине праве. Једначину 

кружнице обрадити у 

општем и канонском 

облику. 

 

 Низови: примере низова 

узимати из разних области 

математике, (нпр. из 

 

 

 

 

 
Низови 

• Упознавање са појмом низа 

• Разумевање појмова 

аритметички и 

геометријски низ и 

примена на конкретне 

проблеме 

• 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 

• Појам низа 

• Аритметички низ 

• Збир првих n чланова 

аритметичког низа 

• Геометријски низ 

• Збир првих n чланова 

геометријског низа 
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  и одреди везу између 

општeг члана и првог члана 

и количника низа 

• израчуна збир првих n 

чланова геометријског низа 

 геометрије) као и из 

свакодневног живота (нпр. 

неки изабрани проблем 

сложеног интересног 

рачуна, као увод у следећу 

наставну тему). 

 

• Елементи финансијске 

математике: користити 

што више конкретних 

примера из живота. 

Оцењивање 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. активност ученика на 

часу; 

2. усмену проверу знања; 

3. писмену провера знања; 

4. тестове знања. 

 
 

Оквирни број часова по 

темама 

• Експоненцијална и 

логаритамска функција 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елементи 

финансијске 

математике 

• Упознавање са основним 

елементима финансијске 

математике 

• 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 

• Прост каматни рачун 

• Примена простог каматног 

рачуна (рад са меницама и 

са рачуном штедног улога, 

потрошачки кредити) 

• Појам сложеног каматног 

рачуна 
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    часова 

• Тригонометријске функције 

13 часова 

• Аналитичка геометрија у 

равни 15 часова 

• Низови 6 часова 

• Елементи финансијске 

математике 7 часова 

За реализацију 4 писмена 

задатка са исправкама 

планирано је 8 часова 

 
 

Назив предмета : МАТЕМАТИКА Разред / одељење : III-1 Образовни профил : ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ  

ТЕХНИЧАР 

Подручје рада : трговина , угоститељство и туризам 

Недељни фонд часова : 2 Годишњи фонд часова : 62 Трајање образовања : четири године 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 8 од 15.08.2014. године . 

Циљ предмета : 1. Развијање логичког и апстактног мишљења 

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

3. Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа 

4. Развијање осећаја за простор , разликовање геометријских фигура и њихови узајамни односи 

5. Развијање систематичности , уредности , прецизности , темељности ,истрајности , критичности у раду 

6. Стицање способности за примену знања у стручно-теоретским предметима 

7. Формирање основа за наставак образовања 

8. Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења 
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НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 
ЦИЉ 

 
ИСХОДИ ТЕМЕ 

(по завршетку модула ученик ће знати ) 

Број 

часова 

по 

теми Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б
р

а
д

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

в
еж

б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
т
в

р
ђ

. 

О
ст

ал
и

х
 

ч
ас

о
в
а 

 

 

 
I 

 
ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА 

И ЛОГАРИТАМСКА 

ФУНКЦИЈА 

# Упознавање 

основних особина 

експоненцијалне и 

логаритамске 

функције 

 
#Примена стечених 

знања на решавање 

једноставнијих 

експоненцијалних и 

логаритамских 

једначина 

*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 

 

 

 
13 

 

 

 
5 

 

 

 
4 

 

 

 
2 

 

 

 
2 
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II 

 

 
ТРИГОНОМЕТРИЈСКЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

# Проширивање 

знања о 

тригонометријским 

функцијама 

*претвори угао изражен у радијанима у 

степене и обрнуто 

*покаже вредности тригонометријских 

функција углова у тригоном. 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 

*нацрта графике функција 

f(x)=аsin(x)+b и f(x)=аcos(x)+b 

 

 

 
17 

 

 

 
5 

 

 

 
5 

 

 

 
1 

 

 

 
6 

 
III 

АНАЛИТИЧКА 

ГЕОМЕТРИЈА У 

РАВНИ 

# Стицање 

основних знања о 

аналитичкој 

геометрији 

*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 координ. систему 

у зависности од коефицијената k и n 

*одреди једначину праве одређену датом 

тачком и датим коефицијентом правца 

 

 

 
16 

 

 

 
6 

 

 

 
3 

 

 

 
2 

 

 

 
5 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

420 

 

 

 
  *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 

кружницеодреди једначину тангенте 

кружнице из задатих услова 

     

 

 
IV 

НИЗОВИ 

# Упознавање са 

појмом низа 

#Разумевање 

појмова 

аритметички и 

геометријски низ и 

примена на 

конкретне 

проблеме 

*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 

 

 
5 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
0 

 

 
0 
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  геометријског низа      

 

 
V 

ЕЛЕМЕНТИ 

ФИНАНСИЈСКЕ 

МАТЕМАТИКЕ 

 
# Упознавање са 

основним 

елементима 

финансијске 

математике 

* 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 

 

 

 
11 

 

 

 
2 

 

 

 
4 

 

 

 
1 

 

 

 
4 

 
 

ЛИТЕРАТУРА : 

Математика за II разред средње школе – Р. Вучићевић ,М. Ђорђевић ,М. Лазић (Завод за уџбенике и наставна средства Београд ) 

Математика са збирком задатака за III разред средње школе – В. Милошевић ,М. Ивовић ,Р. Ненадовић , К. Симић (ЗУИНС Београд) 

Збирка решених задатака из математике 2 и 3 –Мр Вене Т. Богославов (Завод за уџбенике и наставна средства Београд ) 

 
Корелација са осталим предметима :Рачунарство и информатика , Књиговодство 

 

 

 
 

Назив предмета: ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА 

Годишњи фонд часова: 62 
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Разред: трећи 
 

– Оспособљавање ученика за пословну кореспонденцију у туризму; 
Циљеви предмета 

–  

Оспособљавање ученика за самостално обликовање и писање текстова, пословних писама и табела и образаца за 

рецепцијско и агенцијско пословање. 

 
ТЕМА 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да : 

 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

Правила и 

техника слепог 

куцања 

• Упознавање 

ученика са 

правилима слепог 

куцања; 

• Оспособљавање 

ученика за 

десетопрстно 

слепо куцање. 

• 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. 

• Правила слепог куцања; 

• Делови рачунара (кућиште 

монитор, миш...); 

• Тастатура – командни и 

функцинални тастери; 

• Обрада бројева и слова 

кроз задате текстове. 

На почетку теме ученике 

упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима 

оцењивања. 

 

 
Реализација наставе: 

 

Предмет се реализује кроз: 
 

• Вежбе 

 

Подела одељења на групе 
 

Одељење се дели на 2 групе 

приликом реализације 

Обрада текста • Унапређење 

знања и вештина 

ученика у раду са 

програмом за 

обраду текста; 

• Примена 

• 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; 

• Рад са документима 

(отварање, снимање у 

различитим форматима и 

верзијама програма); 

• Уношење текста (унос 

текстa, симбола и 

специјалних карактера); 
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 програма за 

обраду текста у 

струци ученика; 

• направи циркуларна писма; 

• подешава параметре изгледа 

странице текстуалног документа; 

• проналази и исправља правописне и 

словне грешке помоћу алата 

уграђених у програм за обраду 

текста. 

• 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); 

вежби 

 

 

Место реализације 

наставе 

• Вежбе се реализују 

информатичком 

кабинету 

 

Препоруке за реализацију 

наставе 

• Правила и технике 

слепог куцања: 

Поступност у 

савладавању технике 

десетопрстног куцања 

Практичне вежбе у 

куцању на прилагођеним 

текстовима. Савладавање 

знакова на 

алфанумеричком и 

нумеричком делу 

тастатуре прекуцавањем 

прилагођених текстова 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

424 

 

 

 
   • Исправљање правописних 

грешака, контролор 

правописа. 

• Обрада текста: 

Управљање текстуалним 

документима: уношење 

текста, форматирање 

текста, коришћење 

стилова, рад са табелама, 

инсертовање објеката у 

текстуални документ и 

подешавање параметара 

изгледа странице. 

Форме 

обликовања 

текста 

• Упознавање 

ученика са 

различитим 

формама 

обликовања 

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. 

• Обрада текста у одабраној 

форми: 

− америчкa – блок формa; 

− францускa – зупчастa 

формa; 

− комбинованa формa; 

− слободнa формa. 

• Форме обликовања 

текстова: Савладавање 

различитих форми 

обликовања текстова кроз 

практично вежбање 

• Пословна писма (форма 

и врсте): Израда 

практичних примера 

писама 

• Пословна 

кореспонденција: 

Вежбање пословне 

кореспонденције на 

различтим врстама 

пословних писама и 

Пословна писма 

(форма и врсте) 

• Оспособљавање 

ученика за 

самостално 

писање 

пословних 

писама 

• Познаје форму и врсту пословних 

писама; 

• Састави пословна писма на основу 

(за)датих елемената; 

• Познаје форме и елементе ино – 

коресподенције. 

• Елементи и форме 

пословних писама; 

• Обликовање пословних 

писама. 
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Пословна 

коресподенција 

• Оспособљавање 

ученика за 

пословну 

коресподенцију 

• састави кратко пословно писмо; 

• састави захтев за понуду; 

• напише програм туристичког 

аранжмана; 

• напише потврду резервације; 

• испостави госту рачун; 

• креира разне форме табела и образаца 

потребних на рецепцији; 

• креира разне форме табела и образаца 

потребних у пословању туристичких 

агенција; 

• напише извештај о раду. 

• Појам и елементи 

пословне 

коресподенције; 

• Кратка пословна писма; 

• Елементи и форме 

табела и образаца на 

рецепцији и 

туристичким 

агенцијама. 

образаца 

 
 

Оцењивање 
 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 

 

Оквирни број часова по 

темама 

 

 
• Правила и техника слепог 

куцања 19 часова 

• Обрада текста 10 часова 

• Форме обликовања 

текстова 10 часова 

• Пословна писма (форма и 

врсте) 13 часова 

• Пословна кореспондеција 10 

часова 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

— Математика; 

— Рачунарство и информатика; 

— Маркетинг у туризму и угоститељству; 

— Предузетништво. 
 
 

Назив предмета: ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА 

Годишњи фонд часова: 62 

Разред: Трећи 

 

 

 

 
Циљеви предмета: 

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

– Стицање знања о туристичко - географском простору и кретању у њему; 

– Стицање знања о одликама туристичких кретања у свету и њиховим утицајем на преображај географске средине; 

– Упознавање елемената, фактора, облика и праваца туристичких кретања; 

– Стицање знања о методама, потребама и могућностима туристичке валоризације природних и антропогених 

вредности; 

– Упознавање основних одлика матичних и туристичких места и значаја туризма као фактора просторне и 

функционалне интеграције; 

– Упознавање најпознатијих туристичких регија у свету; 
 

– Упознавање битних својстава туризма као савременог феномена, који има значајну улогу у савременој 

светској привреди; 

– Развијања способности учења истраживања и критичког мишљења; 

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

– Оспособљавање ученика да користе писане, графичке и ликовне изворе информација, да их анализирају и 

примењују за континуирано образовање. 
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ТЕМА 

 

ЦИЉ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 
П

р
о
ст

о
р

 и
 т

у
р

и
за

м
 

• Стицање знања 

о предмету 

проучавања, 

задатку и 

циљевима 

туристичке 

географије и о 

елементима 

туристичких 

кретања 

• дефинише предмет изучавања, значај, 

развој и место туристичке географије у 

систему наука; 

• дефинише туристичко географске 

појмове; 

• наведе елементе и значај туристичких 

кретања у савременом свету; 

• разликује међусобну повезаност и 

условљеност туристичких кретања. 

• Предмет проучавања и задатак 

туристичке географије; 

• Повезаност туристичке 

географије са другим наукама; 

• Рекреативни, културни, 

просторни и функционални 

елементи туристичких кретања. 

На почетку теме ученике 

упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима 

оцењивања. 

 

 
Реализација наставе: 

 

Предмет се реализује кроз: 
 

• теоријску наставу 

 
 

Место реализације наставе 
 

Теоријска настава се 

реализује у учионици 
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Т

у
р

и
ст

и
ч

к
е
 в

р
ед

н
о
ст

и
 

• Стицање знања 

о појму, 

врстама и 

атрактивности 

ма туристичких 

вредности 

• дефинише туристичке вредности и 

њихова својства; 

• наведе врсте туристичких вредности; 

• наведе карактеристике природних и 

антропогених туристичких вредности; 

• укаже на валоризацију туристичких 

вредности. 

• Класификација туристичких 

вредности; 

• Природне туристичке вредности 

(геоморфолошке, хидрографске, 

климатске, биогеографске); 

• Антропогене туристичке 

вредности (пејзажне, 

манифестационе, амбијенталне, 

уметничке, етносоцијалне). 

Препоруке за реализацију 

наставе 

• Коришћење савремених 

електронских помагала, 

аналогних и дигиталних 

географских карата 

различитог размера и 

садржаја 

• Коришћење информација са 

Интернета 

• Коришћење интерактивних 

метода рада 

• Коришћење основне 

литературе уз употребу 

савремених технологија за 

презентовање 

• Користити географске и 

историјске карте опште и 

тематске 

• Коришћење писаних извора 

информација (књиге, 

статистички подаци, 

часописи...) 

С
а
о
б
р

а
ћ

а
ј 

и
 т

у
р

и
за

м
 

• Усвајање знања 

о улози 

саобраћаја у 

туризму и 

њиховој 

узајамној 

повезаности 

• наведе врсте саобраћаја; 

• познаје предности и недостатке 

појединих врста саобраћаја; 

• објасни улогу саобраћаја у повезивању 

матичних и туристичких места; 

• дефинише међусобну повезаност и 

зависност туризма и саобраћаја, 

• изабере адекватну врсту превоза на 

датом примеру. 

• Врсте саобраћаја (друмски, 

железнички, ваздушни, водени); 

• Предности и недостаци 

појединих врста саобраћаја. 
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• Анализа 

утицаја 

фактора 

туристичких 

кретања на 

развој туризма 

• наведе поделу фактора туристичких 

кретања; 

• препозна утицај фактора на матична и 

туристичка места; 

• примени знање о факторима на 

туристичке дестинације. 

• Подела фактора (економски, 

политички, културни, 

организациони) 

• Коришће графичких и 

ликовних извора 

информација (графички 

прикази, табеле, слике) 

• Коришћење фонда школске 

библиотеке 

• Коришћење знања стечених 

похађањем акредитованих 

семинара 

 

Оцењивање 
 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

3. праћење остварености 

исхода 

4. тестови знања 
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• Стицање знања 

о облицима, 

врстама и 

правцима 

туристичких 

кретања 

• дефинише туристичко кретање 

• разликује туристичка кретања која су 

иницирана слободном вољом учесника 

тих кретања, од других врста кретања 

људи у савременом свету 

• разликује врсте туристичких кретања 

• опише поједине облике туристичких 

кретања 

• опише правце туристичких кретања 

• познаје најважније правце 

• Подела туристичких кретања 

према: 

– врстама саобраћаја; 

– врстама туристичких 

вредности; 

– основним потребама; 

– остали облици туристичких 

кретања; 

• Подела праваца туристичких 

кретања (интерконтинентални, 

континентални, регионални и 

локални) 

Оквирни број часова по 

темама 

• Простор и туризам - 3 часа 

• Туристичке вредности - 11 

часова 

• Саобраћај и туризам - 2 

часа 

• Фактори туристичких 

кретања - 4 часа 

• Туристичка кретања и 

туристички правци - 8 

часова 

• Туристички локалитети, 

места, центри и регије - 3 

часа 

• Туристичко-географске 

регије света- 25 часова 

• Велики градови света - 6 

часова 
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• Упознавање 

ученика са 

појмовима 

туристички 

локалитет, 

центар, место и 

регија 

• наведе особености и структурна својства 

туристичких локалитета, места, центара, 

регија и разликује ове појмове. 

• Туристички локалитети, места, 

центри и регије 
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• Стицање знања 

о природним 

туристичким 

регијама 

• именује природне туристичке регије 

света и укаже на њихов положај; 

• издвоји најатрактивније туристичке 

регије у различитим деловима света; 

• опише утицај природних и антропогених 

фактора на положај и атрактивност 

туристичких регија; 

• издвоји специфичности и разлоге 

атрактивности туристичких регија; 

• анализира узроке и последице 

атрактивности и развијености појединих 

туристичких регија, 

• користи географску карту као извор 

сазнања и информација. 

• Приморске туристичко- 

географске регије: 

— Средоземно приморје Шпаније; 

— Средоземно приморје 

Француске; 

— Приморје Италије; 

— Јадранско приморје Словеније, 

Хрватске, БИХ и Црне Горе; 

— Приморје Грчке; 

— Црноморско приморје, 

— Медитеранско приморје Азије и 

Африке; 

— Атлантско приморје Европе; 

— Приморске регије САД; 

— Острва Средње Америке и 

Океаније; 

• Планинске туристичко- 

географске регије: 

— Туристичке регије Алпа; 

— Остале планине и њихова 

туристичка привлачност; 

• Језерске туристичко-географске 

регије: 

— Велика америчка језера; 

— Остала важнија језера у свету, 

• Бање и њихов туристички значај 

— Најважнији центри бањског 

туризма у свету. 
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Стицање знања 

о великим 

градовима света, 

центрима 

највеће 

• именује градове света као центре 

туризма 

• опише туристичко-географски положај 

градова 

• издвоји специфичности и атрактивности 

градова као комплексних туристичких 

мотива 

• наведе факторе динамичног развоја 

градског туризма у савременом свету 

• користи географску карту као извор 

сазнања и информација 

• Градови западне, северне и 

средње Европе; 

• Градови Медитерана и Руске 

Федерације; 

• Велике метрополе Америке; 

• Градови Азије, Африке и 

Аустралије. 

 

 

 
Назив предмета: ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ 

Годишњи фонд часова: 62 

Разред: трећи 

 

 

 

Циљеви предмета 

―Стицање основних знања о природи психолошких процеса и особина и њиховом манифестовању у 

понашању; 

―Разумевање основних карактеристика понашања особе у социјалној интеракцији; 

―Оспособљавање ученика да разуме психологију госта/клијента; 

―Унапређивање вештине опхођења са гостом/клијентом; 

―Разумевање значаја примене психолошких сазнања у пропаганди; 

―Оспособљавање ученика за тимски рад. 
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ТЕМА 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 

ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

Психологија 

као наука 

• Упознавање са 

предметом 

психологије и 

њеном 

применом у 

туризму. 

• Дефинише психологију као науку и 

наведе предмет изучавања, 

• разликује основне теоријске и 

практичне дисциплине психологије, 

• на примеру објасни примену 

психолошких сазнања у пружању 

услуга у туризму. 

• Психологија (дефиниција, 

предмет изучавања, 

дисциплине). 

• Примена психолошких сазнања у 

туризму. 

 На почетку теме ученике 

упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима 

оцењивања. 

 

Реализација наставе: 
 

Предмет се реализује кроз: 
 

 теоријску наставу 

 

Подела одељења на групе 
 

Одељење се не дели на групе 

 

 

Место реализације наставе 
 

 Теоријска настава се 

реализује у учионици 

Психички 

процеси и 

особине 

 

• Разумевање 

особе као 

јединствене, 

непоновљиве и 

сложене 

организације 

психичких 

процеса и 

особина 

карактеристич 

ног начина 

понашања. 

• Разликује психичке процесе, особине 

и стања, 

• наведе примере који показују везу 

између психичког и органског, 

• разликује осет, опажај и осећај, 

• на примеру објасни утицај искуства, 

мотивације и личности на настанак 

опажаја, 

• дефинише појам пажње и наведе 

чиниоце који је изазивају, 

• објасни зашто је опажање особа у 

већој мери закључивање и оцењивање 

, 

• објасни улогу израза лица у процесу 

оцењивања црта личности, 

• Психички живот човека 

(особине, процеси и стања). 

• Однос телесног и психичког. 

 
 

• Осећај и опажај (дражи, утицај 

различитих фактора на настанак 

опажаја, пажња, опажање особа, 

теорија атрибуције). 

 

• Емоције (појам и врсте, органске 

промене при емоцијама, 

схватања о природи емоција, 

препознавање сопствених и 

туђих емоција, социјално 
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  • наведе примере различитих грешака у 

опажању особа, 

• на примеру објасни разлику између 

оцене туђег и сопственог понашања, 

• наведе три врсте појава које прате 

емоције, 

• разликује афекте, расположења и 

сентименте, 

• наведе најважније органске промене 

при емоцијама, 

• објасни суштину различитих схватања 

о природи емоција, 

• демонстрира изражавање емоција на 

социјално прихватљив начин, 

• објасни појам емоционална 

интелигенција, 

• на примерима правилно препозна туђе 

емоције, 

• покаже увид у сопствена осећања, 

• објасни појам емпатије, 

• разликује основне мотивационе 

појмове, 

• објасни како функционише 

мотивациони циклус код 

хомеостазних мотива, 

• наведе пример за функционалну 

прихватљив начин изражавања 

емоција,емоционална 

интелигенција). 

 

• Мотиви (појам и врсте, 

хијерархија мотива, 

функционална аутономија 

мотива, фрустрације и 

конфликти, реалистички и 

нереалистички начини 

реаговања). 

 

• Ставови, интересовања и 

вредности (појам, врсте, значај, 

стереотипи, предрасуде, 

конформизам). 

 

• Личност (дефиниција, црте 

личности, Јунгова типологија, 

динамика личности, воља, зрела 

личност). 

 

Препоруке за реализацију 

наставе 

•  У оквиру теме Психички 

процеси и особине 

обрађује се селективан 

узорак садржаја из опште 

психологије који 

представља основу за 

разумевање осталих 

садржаја из програма. У 

складу са тим наведени 

исходи траже елементарно 

знање психологије које 

треба довести у везу са 

струком, као и са личним 

искуством ученика и 

свакодневним животом. 

При обради ових садржаја 

указивати на међусобну 

повезаност психичких 

процеса и особина чиме се 

избегава фрагментарност 

знања код ученика. 
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  аутономију мотива, 

• објасни основну идеју Масловљевог 

учења о хијерархији мотива, 

• дефинише појмове фрустрације и 

конфликта, 

• наведе примере за реалистичко 

реаговање на фрустрације и 

конфликте, 

• на примерима разликује основне 

одбрамбене механизме, 

• разликује појмове става, интересовања 

и вредности, 

• на примерима препознаје предрасуде, 

стеротипије и конформизам, 

• дефинише личност, 

• наведе разлике између четири врсте 

темперамента, 

• објасни суштину карактера и начин 

његовог формирања, 

• дефинише интелигенцију као црту 

личности, 

• дискутује о проблему одређивања 

телесних особина као фактора 

личности, 

• наведе карактеристике интровертног и 

екстравертног типа личности по Јунгу, 

  

• За постизање исхода из 

области Особа у социјалној 

интеракцији користити 

симулацију реалних 

ситуација, играње улога у 

„као да ситуацијама“ и 

анализу случаја. На 

примеру симулације 

ученици треба да вежбају 

технике успешне 

комуникације, правилну 

употребу вербалне, и 

посебно невербалне 

коминикације и 

конструктивно решавање 

конфликата. 

 

• У оквиру тематске целине 

Психологија туристе 

користити вежбе 

симулације ситуација у 

којима се демонстрира 

понашање различитих 
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  • аргументовано дискутује о узроцима и 

изворима људског понашања, 

• образложи значај воље за остварење 

циљева у животу, 

• прави разлику између карактеристика 

зреле и незреле личности. 

 типова гостију/клијената и 

одређене особине 

туристичког радника. 

 

• Тему Психологија 

пропаганде повезати са 

знањима из области 

опажања, емоција, 

мотивације и личности. 

Подстицати рад у малој 

групи и креативност 

ученика. 

 

• При реализацији вежби 

подстицати ученике да 

исказују асертивност, 

емоционалну и социјалну 

интелигенцију и да 

међусобно сарађују. 

 

• Највећи број часова 

препоручује се за 

реализацију тематских 

целина Особа у социјалној 

Особа у 

социјалној 

интеракцији 

• Упознавање са 

карактеристик 

ама понашања 

појединца у 

групи. 

• Стицање 

знања о 

комуникацијск 

ом процесу и 

унапређење 

вештине 

комуникације. 

• Разликује основне врсте група и 

њихову структуру, 

• објасни разлику између групе и тима, 

• препозна различите улоге које имају 

чланови тима, 

• разликује вођство од руковођења, 

• разликује различите врсте руковођења, 

• наведе карактеристике сарадње и 

такмичења, 

• опише различите типове конфликата у 

групи и могуће начине њиховог 

решавања, 

• објасни на примеру важност 

• Појам, врсте и структура групе 

(формалне, неформалне, 

кохезивне, референтне). 

• Одређивање улога појединаца у 

тиму (према Р. Белбину, Ле Бон- 

у). 

• Типови вођења и руковођења. 

• Сарадња и такмичење. 

• Конфликти у групи (појам, врсте 

и начин решавања). 

• Међуљудски односи као фактор 

успеха у раду (организациона 

култура) и социјална 

 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

437 

 

 

  позитивне психолошке климе у 

групи/организацији, 

• направи бољи увид у сопствено 

понашање у групи, 

• објасни појам социјалне 

интелигенције, 

• наведе основне елементе 

комуникационог процеса, 

• разликује вербалну од невербалне 

комуникације и наведе њихове 

карактеристике, 

• наведе факторе који доводе до 

неспоразума и уме да објасни начине 

њиховог негативног деловања по 

наставак комуникације, 

• наведе принципе успешне 

комуникације, 

• демонстрира технике успешне 

комуникације. 

интелигенција. 

• Комуникација као социјална 

интеракција. 

• Садржај и циљеви комуникације 

• Врсте 

комуникације(вербална/невербал 

на; писмена/ усмена; 

формална/неформална 

интраперсонална/интерперсонал 

на; комуникација у групи; јавна 

комуникација; масовна 

комуникација; комуникација у 

организацији) 

• Елементи комуникацијског 

процеса (пошиљалац/прималац, 

језик, кодови, значења; 

обликовање порука; пренос и 

тумачење порука; конотативно и 

денотативно значење; канали 

комуникације, шум у 

комуникацији) 

 

• Извори неспоразума у 

комуникацији (значења, нејасне 

и дупле поруке, разлике између 

учесника у комуникацији и 

интеракцији и Психологија 

туристе јер за остварење 

исхода који се односе на 

вештине захтева више 

времена и вежбања. 

 

• У оквиру професионалне 

праксе подстицати ученике 

да примењују стечена 

знања и вештине из овог 

предмета. 

 

Оцењивање 
 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 

 

Оквирни број часова по 
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   друго). 

 
 

• Принципи успешне 

комуникације (узајамно 

поштовање, децентрација, 

јасноћа, активно слушање, 

уважавање различитости у 

интеркултуралној комуникацији 

, свест о правима и слободама 

људи, прихватње личне 

одговорности за ток 

комуникације). 

темама 
 

• Психологија као наука 4 

часа 

• Психички процеси и 

особине 14 часова 

• Особа у социјалној 

интеракцији 20 

• Психологија туристе 16 

часова 

• Психологија пропаганде 8 

часова 

Психологија 

туристе и 

опхођење са 

гостом 

/клијентом 

• Развијање 

вештина 

значајних за 

опхођење са 

гостом/клијент 

ом на основу 

разумевања 

психологије 

туристе и 

туристичког 

понашања. 

• Дефинише туристичко понашање, 

• објасни на примеру значај 

истраживања туристичког понашања и 

разумевање психологије туристе, 

• наведе теорије туристичке 

мотивације, 

• разликује мотиве туристичког 

понашања, 

• објасни основне принципе доношења 

одлуке о коришћењу туристичких 

услуга; 

• повеже различите типове личности и 

врсту туристичких услуга, 

• Туристичко понашање 

(дефиниција,циљеви 

истраживања туристичког 

понашања) 

• Теорије туристичке мотивације 

(три приступа). 

• Потребе и други унутрашњи 

подстицаји туристичког 

понашања. 

• Стварање одлуке о коришћењу 

туристичких услуга. 

• Психологија туристе (типови 

личност и избор туристичке 
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  • разликује врсте гостију/ клијента с 

обзиром на својства и особености 

њиховог понашања, 

• опише у чему се огледа специфичност 

комуникације са гостом/клијентом, 

• oбјасни 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/клијента, 

• oбјасни и демонстрира општа и 

специфична правила опхођења са 

гостом/клијентом, 

• наведе пример асертивног понашања, 

• oбјасни и демонстрира основне 

принципе продаје туристичких услуга 

на примеру, 

• oпише и демонстрира на примеру како 

се ствара поверење код 

госта/клијента, 

• препозна специфичности 

комуникације са гостом/ клијентом и 

примени технике успешне 

комуникације у решавању најчешћих 

услуге) 

• Врсте гостију/ клијената: 

(одлучан/ неодлучан, стрпљив/ 

нестрпљив, осећајан/ разуман, 

скроман/ разметљив, угодан/ 

неугодан итд..). 

• Специфичности комуникације са 

гостом/клијентом 

• Најчешћи комуникацијски 

конфликти са гостом/клијентом 

и њихово превазилажење. 

• Особине туристичког радника 

(способности, особине личности, 

знања, вештине, мотивација, 

интересовања, ставови). 

• Правила опхођења са гостима 

(комуникативност, одмереност, 

асертивност, срдачност, 

тактичност, љубазност, 

полетност, стрпљивост. 

• Недискриминативност у раду са 

гостом/клијентом. 

• Основни принципи продаје 

туристичких услуга 

(остваривање повољне 

атмосфере продаје, уважавање 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
 

- Агенцијско и хотелијерско пословање 

- Маркетинг у туризму и угоститељству 

- Професионална пракса 

- Социологија са правима грађана 
 

  

  комуникацијских конфликата са њима. личности госта/клијента). 

• Стварање поверења код госта / 

клијента. 

 

Психологија 

пропаганде 

у туризму 

• Упознавање са 

применом 

психолошких 

сазнања у 

пропаганди 

туристичких 

услуга. 

• Разликује врсте пропагандних 

средстава и препозна њихове 

предности и недостатке, 

• зна основне психолошке принципе 

које треба да задовољи пропагандна 

порука, 

• познаје основне принципе деловања 

пропаганде на циљну групу, 

• осмисли пропагандну поруку за 

задату циљну групу користећи 

сазнања стечена о опажању, 

емоцијама, мотивацији, ставовима. 

• Предмет, циљеви и улога 

пропаганде. 

• Врсте пропагандних средстава, 

њихове предности и недостатци. 

• Деловање пропаганде. 

• Психолошки услови пропаганде. 
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Назив предмета: 

 
ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 

 

Годишњи фонд часова: 62 
 

Разред: трећи 
 

 

 

 
Циљеви предмета: 

―Стицање основних знања о финансијама као научној дисциплини 

―Стицање основних знања о финансијским институцијама и финансијским организацијама у Републици Србији 

―Оспособљавање ученика за самостално обављање послова платног промета 

―Стицање основних знања о пословним финансијама и финансијској функцији у туристичком предузећу 

―Стицање основних знања о начинима обављања финансијске анализе у туристичком предузећу 

―Стицање основних знања о организацији и функционисању банака и других финансијских посредника 

―Разумевање неопходности повезивања туристичког предузећа са финансијским организацијама 
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• Упознавање ученика са 

новцем, новчаном 

равнотежом и 

стабилношћу 

• наведе дефиницију 

новца 

• објасни новчану масу 

• опише инфлацију и 

узроке настанка 

инфлације 

• опише дефлацију 

• дефинише девалвацију и 

ревалвацију 

• дефинше валуту 

• дефинише девизе и 

девизни курс 

• објасни функционисање 

девизног тржишта 

• разликује врсте 

девизних курсева 

• Појам, настанак и развој новца 

• Новчана маса 

• Новчана равнотежа и стабилност 

• Инфлација 

• Дефлација 

• Девалвација и ревалвација 

• Валуте 

• Девизе, девизни курс и девизно 

тржиште 

Оцењивање 
 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење остварености исхода 

• тестове знања 

• активност на часу 

• домаћи задатак 

 

 

 

1. Оквирни број часова по 

темама 

• Увод у финансије - 9 часова 

• Новац - 3 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТЕМА 

 
ЦИЉ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик 

ће бити у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
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• Оспособљавање ученика 

за самостално обављање 

послова платног промета 

туристичког предузећа 

• дефинише платни 

промет 

• наведе значај платног 

промета 

• разликује врсте платног 

промета 

• 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 

• Појам, значај и врсте платног 

промета 

• Посредан и непосредан новчани 

ток 

• Готовинска и безготовинска 

плаћања 

• Учесници и носиоци платног 

промета 

• Трансакције плаћања 

• Облици платног промета 

• Рачуни у платном промету 

• Текући рачун 

• Уплатни рачун јавних расхода 

• Рачун посебне намене 

• Отварање и вођење рачуна 

• Послови платног промета 

• Инструменти платног промета 

• Инструменти платног промета за 

готовинска плаћања (налог за 

уплату, налог за исплату, чек) 

• Инструменти платног промета за 

безготовинска плаћања (налог за 

пренос, налог за наплату) 

• Остали инструменти платног 

промета (меница , акредитив, 

платне и кредитне картице). 

• Платни промет - 30 часова 

• Пословне финансије - 10 часова 

• Послови са банкама - 7 часова 

• Јавне финансије - 3 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

444 

 

 

 
 

  • идентификује елементе 

менице и уноси податке 

у бланко образац 

• наведе трансакције са 

меницом 

• кратко опише улогу 

акредитива као 

инструмента платног 

промета 

• познаје инструменте 

обезбеђења плаћања 

• наведе инструменте 

међународног платног 

промета 

• идентификује елементе 

инструмената 

међународног платног 

промета 

• попуни обрасце 

инструмената 

међународног платног 

промета 

• Инструменти међународног 

платног промета (међународне 

банкарске гаранције, 

међународни документарни 

акредитив, налог за плаћање). 

• Обрачунска плаћања 

• Компензација 

• Цесија 

• Асигнација 
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• Стицање основних знања о 

пословним финансијама и 

финансијској функцији у 

предузећу 

• дефинише пословне 

финансије 

• наведе функције 

пословних финансија 

• идентификује задатке 

финансијске функције 

• наведе облике (форму) 

организације 

финансијске функције 

• наведе факторе који 

утичу на организацију 

финансијске функције и 

њено функционисање 

• дефинише финансијску 

политику 

• дефинише финансијско 

планирање 

• класификује 

финансијске планове 

према различитим 

критеријумима 

• успоставља везу између 

пословних финансија и 

рачуноводства 

• наводи рачуноводствене 

извештаје који се 

користе за финансијску 

анализу 

 Појам и функције пословних 

финансија 

Прибављање средстава 

Пласирање средстава 

 Управљање финансијским 

средствима 

 Појам и задаци финансијске 

функције (планирање, анализа, 

контрола, евиденција, 

одлучивања) 

 Организација финансијске 

функције 

 Фактори који утичу на 

организацију финансијске 

функције 

 Модели организације финансијске 

функције 

 Појам и значај финансијске 

политике 

 Појам финансијског планирања 

 Подела планова према рочности и 

редовности састављања 

 Повезаност пословних финансија 

и рачуноводства 

 Рачуноводствени извештаји који 

се користе за финансијску 

анализу (биланс стања, биланс 

успеха, извештај о готовинским 

токовима. 
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• Стицање основних знања 

о организацији и 

функционисању банака и 

других финансијских 

посредника 

• кратко опише природу 

финансијског 

посредништва 

• 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 

• наведе пасивне 

банкарске послове 

• Природа финансијског 

посредништва 

• Банкарство – појам и настанак 

• Трансформација традиционалног 

банкарства 

• Депозитне финансијске 

институције 

• Основе управљања банкама 

• Врсте банака (емисиона банка, 

комерцијалне, инвестиционе, 

пословне, универзалне банке) 

• Централно банкарство 

• Народна банка Србије – 

историјат и задаци 

• Органи Народне банке Србије 

• Пословна банка 

• Оснивање пословне банке 

• Управљање пословном банком 

• Појам и подела банкарских 

послова пословне банке 

• Основни трендови у управљању 

банкама 

• Недепозитне кредитне 

институције – појам и врсте 

• Друштва за осигурање живота 

• Пензиони фондови 

• Брокери хартија од вредности 
445

 

• Инвестиционе банке 

• Улога банке у савременом 

туристичком пословању 
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• Упознавање ученика са 

активностима државе и 

буџетским системом 

• наведе дефиницију 

јавних финансија и 

буџета 

• разлијује облике јавних 

прихода и расхода 

• познаје структуру 

јавних прихода и 

расхода у Републици 

Србији 

• Улога државе у финансијама 

• Приходи и расходи (појам и 

структура) 

• Класификација прихода и 

расхода у Републици Србији 

 

 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 

 

 

―Агенцијско и хотелијерско пословање 

―Смештај у сеоском туристичком домаћинству 

―Економика и организација туристичких предузећа 

―Основи економије 

―Предузетништво 
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Назив предмета: МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ 
 

Годишњи фонд 

часова: 
62

 

Разред: трећи 

Циљеви предмета: ―Оспособљавање ученика за успешне маркетиншке и продајне технике у области пружања услуга у туризму и 

угоститељству 

ТЕМА 

 
ЦИЉ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

ОБАВЕЗНИ И 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

У
в

о
д

 у
 

м
а
р

к
ет

и
н

г
 у

 

т
у
р

и
зм

у
 

• Упознавање 

ученика са 

појмом и 

етапама развоја 

маркетинга у 

туризму 

 наводи дефиницију појма 

маркетинга; 

 разликује етапе развоја 

маркетинга; 

 познаје маркетинг оријентацију 

• Појам маркетинга; 

• Развој маркетинга; 

• Маркетиншка оријентација у 

сфери услуга. 

 

На почетку теме ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе, односно учења, 

планом рада и начинима оцењивања 
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• Упознавање 

ученика са 

туристичким 

тржиштем 

(понуда и 

тражња) 

• 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 

• Појам и особине 

туристичког тржишта; 

• Појам и специфичности 

туристичке понуде; 

• Појам и специфичности 

туристичке тражње; 

• Стратегија маркетинга у 

туризму; 

• Маркетинг методе 

истраживања тржишта; 

• Избор тржишта; 

• Сегментација. 

 

Реализација наставе: 
 

Предмет се реализује кроз: 
 

 теоријску наставу 

 

 

 

Подела одељења на групе 
 

Одељење се не дели на групе 

 

 

 

 
Место реализације наставе 

 

 
 Настава се реализује у учионици / кабинету 

 

Оцењивање 
 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 

 праћење остварености исхода 

 тестове знања 

 усмено излагање 8 
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• Оспособљавање 

ученика за 

примену 

инструмената 

маркетинг 

микса 

• 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; 

• Употреби инструменте на 

примеру путем презентације. 

 

• Појам туристичког 

производа; 

• Фактори креирања 

туристичког производа; 

• Животни циклус производа; 

• Квалитет и иновирање 

туристичког производа; 

• Микс цене у туризму; 

• Микс презентације у 

туризму; 

• Директни и индиректни 

начини пласирања 

туристичког производа; 

• Инструменти маркетинг 

микса у сфери услуга - људи, 

процес и физички доказ; 

• Појам и значај локације 

 

Оквирни број часова по темама 

 

 
• Увод у маркетинг у туризму 6 часова 

• Туристичко тржиште и примена маркетинга 

20 часова 

• Инструменти маркетинг микса 18 часова 

• Понашање потрошача у процесу куповине у 

туризму 10 часа 

• Истраживање туристичког тржишта и 

формирање маркетиншке базе података 8 

часа 
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• Упознавање 

ученика са 

понашањем 

потрошача у 

куповини 

• дефинише факторе који утичу на 

понашање људи као потрошача; 

• објасни основне фазе процеса 

одлучивања; 

• анализира основне ризике при 

куповини услуге. 

• Основни фактори 

друштвеног окружења; 

• Понашање потрошача. 
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• Упознавање 

ученика са 

основним 

техникама 

истраживања 

тржишта и 

базом података 

• објасни поступак исраживања 

тржишта у реалном окружењу; 

• објасни начине формирања 

маркетиншке базе података; 

• наведе могуће проблеме у 

формирању базе података. 

 Маркетинг - информациони 

системи и његови елементи; 

 Маркетинг истраживања. 

 

 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 
 

―Основи туризма и угоститељства; 

―Агенцијско и хотелијерко пословање; 

―Економика и организација туристичких предузећа; 

―Предузетништво. 
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Назив предмета: ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ 

Годишњи фонд часова: 93 

Разред: трећи 

Циљеви предмета: ― Упознавање ученика са најзначајнијим остварењима европског и домаћег ликовног уметничког наслеђа 

— Разумевање развоја и континуитета уметности, универзалности језика ликовне уметности и сопствених 

вредносних ставова 

— Развијање критичког мишљења, визуелног опажања и доживљавања, естетских критеријума, позитивног става 

према неговању традиције и културе свог и других народа, очувању националне и светске културне баштине и 

навика посећивања и коришћења услуга музеја, галерија, легата и других институција културе 

— Схватање важности културно-уметничког наслеђа и његове употребе у туристичким пословима 
 

 
ТЕМА 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ 

ПО ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

Праисторијска 

уметност 

• Усвајање знања 

о 

праисторијској 

уметности у 

Европи и 

Србији 

• одреди просторне и временске оквире 

настанка и развоја праисторијских култура 

• опише карактеристике уметности, палеолита, 

неолита и металног доба 

• наведе значење и разлоге настанка 

уметничких дела у праисторији 

• наведе најзначајније археолошке локалитете 

и налазе праисторијске уметности у свету, 

нашој земљи и у средини у којој живи 

• Уметност у Палеолиту, 

Неолиту и Металном 

добу 

• Уметност праисторије у 

Србији 

- На почетку теме ученике 

упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима 

оцењивања. 

 

Реализација наставе: 
 

Предмет се реализује кроз: 
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  • наведе примере праисторијске уметности у 

свету, на територији Србије и у средини у 

којој живи 

• упореди одлике палеолитске и неолитске 

пластике 

 
• теоријску наставу (93 часа) 

 
Место реализације наставе 

- Теоријска настава се 

реализује у учионици 

 
Препоруке за реализацију 

наставе 

 

 
• За припрему наставе и 

током излагања користити 

сва доступна 

аудиовизуелна средства и 

стручну литературу; 

• За сваки период обрадити 

следеће карактеристике: 

просторну, временску и 

друштвену орјентацију, 

теме, мотиве и форме, 

репрезентативна дела и 

водеће представнике; 

• Подстицати ученике на 

самосталну анализу и 

процену уметничких дела, 

Стари век • Упознавање са 

уметничким 

стваралаштвом 

првих 

цивилизација 

• одреди просторне и временске оквире 

настанка и развоја појединих 

цивилизација/култура у оквиру старог века 

• наведе основне разлоге настанка уметничких 

дела у старом веку 

• разликује примере уметничких дела 

појединих епоха старог века кроз 

архитектуру, скулптуру и сликарство 

• објасни појам класичног у уметности 

• наведе специфичности римске скулптуре и 

сликарства 

• наведе примере уметности Античке Грчке и 

Рима на тлу Србије 

Уметност у: 

• Источним 

цивилизацијама 

(Месопотамија, Египат) 

• Егејским 

цивилизацијама 

• Античкој Грчкој 

• Хеленизму 

• Етрурска уметност 

• Античка и Римска 

уметност 

• Античка Грчка и Римска 

уметност на тлу Србије 

Средњи век • Усвајање знања 

о сличностима 

и разликама 

средњевековне 

уметности 

Источне и 

• одреди просторне и временске оквире 

настанка и развоја средњевековне уметности 

• објасни везу између хришћанског тумачења 

света и оквира уметничког изражавања 

• наведе примере византијске архитектуре, 

скулптуре и сликарства 

• Ранохришћанска 

уметност 

Византијска уметност 

• Српска средњевековна 

уметност 

• Средњевековни градови 
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 Западне Европе • разликује стилске одлике романичке и 

готичке уметности у архитектури, скулптури 

и сликарству 

- наведе примере романичке и готичке 

уметности у архитектури, скулптури и 

сликарству 

- да објасни значење инверзне перспективе у 

сликарству 

- разликује стилске групе српске 

средњевековне уметности 

- позитивно вреднује српско културно 

наслеђе 

- наброји примере српског уметничког 

наслеђа који су уврштени у УНЕСКО-ву 

листу заштићених културних добара 

и утврђења у Србији 

• Средњевековна 

уметност Западне 

Европе (уметност у доба 

сеобе народа, романике 

и готике) 

• Исламска уметност 

поређењем са истовремено 

насталим делима других 

уметника или делима 

других култура и 

поређењем уметничких 

дела различитих епоха; 

• Кроз задатке који се односе 

на европску и националну 

културну баштину ученике 

уводити у тимски рад и 

самостално коришћење 

стручне литературе, 

часописа и интернета; 

• Према могућностима, 

организовати посете 

музејима, галеријама или 

локалитетима како би се 

део програма реализовао 

пред оригиналним делима. 

• Након посета било би 

корисно давати различите 

задатке који би се тематски 

везивали за 

изложбе/поставке или 

организовати радионице у 

Нови век • Упознавање са 

достигнућима 

ренесансне и 

барокне 

уметности 

- одреди просторне и временске оквире 

настанка и развоја уметности новог века 

- објасни значење хуманизма и ренесансе у 

контексту европске културе 

- објасни последице хуманизма и ренесансе на 

ликовну уметност 

- наведе центре ренесансне уметности у Европи 

и њихове карактеристике 

- наведе примере ренесансне уметности из 

архитектуре, скулптуре и сликарства 

- Ренесанса и маниризам 

- Барок и рококо 
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  - наведе примере барокне и рококо уметности 

кроз примере из архитектуре, скулптуре и 

сликарства 

 сарадњи са одговарајућим 

институцијама културе. 

 
Оцењивање 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода; 

• тестове знања; 

• презентације; 

• усмено излагање; 

• различите задатке ( 

проблемски задаци, 

прикази изложби, критике, 

интервјуи...). 

Уметност код 

Срба у 18-ом 

веку 

• Усвајање знања 

о уметности код 

Срба у 18-ом 

веку 

- препозна дела барокне уметности из 

архитектуре, скулптуре и сликарства код Срба 

- објасни карактер уметности 18. века код Срба 

-Поствизантијска уметност 

у Србији 

- Уметност 18-ог века код 

Срба 

Модерно доба • Разумевање 

друштвених и 

културних 

односа који су 

условили појаву 

уметничких 

праваца 

модерног доба 

- објасни друштвено-економске основе које су 

довеле до премена у уметности 19-ог века 

- наведе опште одлике уметничких праваца 19- 

ог века, значајне уметнике и њихова дела у 

оквиру тих праваца 

- објасни значај и последице појаве 

импресионизма у уметности 

- објасни значај и последице реакције 

постимпресиониста на уметност 20-ог века 

- наведе дела и ауторе уметничких праваца из 

архитектуре, скулптуре и сликарства 19-ог века 

у Србији 

- Уметност деветнаестог 

века (Неокласицизам, 

Романтизам, Реализам, 

Импресионизам) 

- Уметнички правци 19-ог 

века у Србији 

- Стара балканска 

архитектура 

Уметност 

двадесетог 

века 

- Упознавање са 

правцима и 

поетикама 

- објасни исходишта модерне уметности 20. 

века 

- објасни настанак и значење модерних праваца 

у уметности 20-ог века 

- Исходишта модерне 

уметности 

- Сецесија 

- Фовизам 
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 двадесетог века - објасни настанак и значење уметничких 

праваца после другог светског рата 

- наведе најистакнутија дела и ауторе 

уметничких праваца из архитектуре, скулптуре 

и сликарства 20-ог века у Србији 

- процени утицај европске уметности у Србији 

- Експресионизам 

- Кубизам 

- Футуризам 

- Беспредметна уметност 

- Дадаизам 

- Надреализам 

- Уметност после Другог 

светског рата 

- Архитектура, скулптура и 

сликарство 20-ог века у 

Србији 

 

 

 
Оквирни број часова по 

темама 

 

• Праисторијска уметност 3 

часа 

• Стари век 15 часова 

• Средњи век 15 часова 

• Нови век 18 часова 

• Уметност код Срба у 18-ом 

веку 3 часа 

• Модерно доба 15 часова 

• Уметност двадесетог века 

15 часова 

• Амбијенталне целине 3 

часа 

• Народна уметност у Србији 

2 часа 

• Музеји 2 часа 

• Наивна уметност у Србији 

2 часа 

Амбијенталне 

целине 

- Стицање свести о 

сопственом 

културном 

наслеђу 

- објасни појам и значај амбијенталне целине 

- наброји амбијенталне целине и најважнија 

уметничка дела тих целина 

- класификује амбијенталне целине у односу на 

историјско-уметничку вредност 

- Појам, историјат, 

карактеристике 

амбијенталних целина 

- Амбијенталне целине у 

Европи 

- Београд као престоница, 

Нови Сад (тврђаве), 

Фрушка гора, Овчар и 

Каблар-клисура, Карловци, 

Сирогојно, Шарган, 

Опленац, Охрид, Котор, 

итд. 

- Историјско-уметнички 
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   значај амбијенталне целине  

Народна 

уметност у 

Србији 

- Увиђање значаја 

о етно ресурсима у 

туристичке сврхе 

- препознаје типове кућа као етногеографске 

целине 

- наведе најистакнутије примере цркава, 

брвнара и салаша у Србији 

- наведе примере културно-историјских добара 

у Србији и средини у којој живи 

- наброји врсте и типове народне примењене 

уметности 

- Народно градитељство 

- Народна примењена 

уметност (грнчарство, 

ћилимарство, намештај 

итд.) 

Музеји - Значај контакта 

са оригиналним 

делима и 

познавање 

локација 

најважнијих 

музеја 

- наведе и објасни значај најважнијих музеја, 

галерија, спомен збирки и ризница у Европи 

- наведе и објасни значај најважнијих музеја, 

галерија, спомен збирки и ризница у Републици 

Србији и месту где живи 

• Светски познати музеји 

• Народни музеј, Музеј 

Војводине, Шид - 

галерија Саве 

Шумановића, 

Пожаревац - М. 

Павловић Барили, 

Јагодина - Музеј наивне 

уметности итд. 

Наивна 

уметност у 

Србији 

• Упознавање са 

делима и 

најистакнутији 

м ауторима 

наивне 

уметности 

• објасни значај наивне уметности и наведе 

најистакнутије ствараоце 

• Наивно сликарство 

Србије 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

―Историја 

―Туристичка географија 

―Српски језик и књижевност 

―Музичка култура 

 

 

 

 
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ПРЕМА ПРОГРАМУ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА 

 

 
Назив предмета: ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ТУРИЗМА 

Годишњи фонд 

часова: 

 

62 

Разред: трећи 

 

Циљеви предмета: 

− Упознавање ученика са специфичним облицима туризма; 

− Стицање знања о специфичностима сваког облика туризма; 

− Спознаје проблематику сваког посебног облика туризма; 

− Познаје могућности за унапређивање сваког посебног облика туризма 
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ТЕМА 

 
ЦИЉ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 

ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

 

У в о д
 

• Упознавање 

ученика са 

истраживањим а 

о специфичним 

облицима 

туризма и 

њиховом 

утицају на даље 

тенденције 

развоја туризма 

• познаје нове правце развоја туризма; 

• познаје специфичности 

понуде специфичних облика 

туризма; 

• препозна групе које представљају 

потенцијалне кориснике 

специфичних облика туризма; 

• разликује примарне и 

секундарне туристичке 

дестинације; 

• објасни позиционирање 

туристичких дестинација 

селективних облика туризма. 

• Нови правци развоја туризма; 

• Улога специфичних облика 

туризма на промне у туризму; 

• Специфичности туристичке 

понуде специфичних облика 

туризма; 

• Стратегија маркетинга у 

развоју специфичних облика 

туризма; 

• Квалитет простора за развој 

специфичних облика туризма; 

• Позиционирање туристичких 

дестинација селективних 

облика туризма. 

На почетку теме ученике 

упознати са циљевима и 

исходима наставе, односно 

учења, планом рада и 

начинима оцењивања 

 

 
Реализација наставе: 

 

Предмет се реализује кроз: 
 

 теоријску наставу 

 
 

Место реализације наставе 
 

 Настава се 

реализује у 

учионици или у 

одговарајућем 

кабинету 

 

Препоруке за 

реализацију   наставе: 
 

 У реализацији наставе 

наствник се не мора 
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придржавати 

предвиђеног броја часова 

за поједине теме већ га 

може прилагодити 

важности неког облика 

туризма за тај регион 

 У ченици се могу 

ангажовати у 

изради пројектних, 

семинарских радова, 

реферата, 
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• Упознавање 

ученика са 

основним 

карактеристик 

ама конгресног 

туризма 

• објасни појам M.I.C.E. индустрије; 

• објасни појмове: састанци, 

подстицајна путовања, 

конгрес/конвенција/конференција, 

изложбе; 

• објасни појам конгресног туризма; 

• наведе поделу састанака по броју 

учесника; 

• објасни карактеристике тржишта 

M.I.C.E. индустрије; 

• објасни организацију и реализацију 

конгреса; 

• објасни сајамске манифестације као 

важан део M.I.C.E. индустрије; 

• познаје конгресно-туристичку понуду 

дестинације; 

• објасни значај M.I.C.E. индустрије за 

промоцију туристичке дестинације; 

• објасни incentive путовања као део 

M.I.C.E. понуде; 

• објасни појам „специјални догађаји“ 

(special events); 

• разликује типове догађаја; 

• наведе кључне ефекте M.I.C.E. 

конгресне делатности; 

• објасни коришћење технологије у 

M.I.C.E. индустрији. 

• M.I.C.E. индустрија; 

• Конгресни туризам; 

• Величина међународних 

састанака; 

• Карактеристике тржишта 

M.I.C.E. индустрије; 

• Организација и реализација 

конгреса; 

• Сајамске манифестације као 

важан део M.I.C.E. 

индустрије; 

• Конгресно-туристичка понуда 

дестинације; 

• Значај M.I.C.E. индустрије за 

промоцију туристичке 

дестинације; 

• Incentive путовања као део 

M.I.C.E. понуде; 

• Туризам и догађаји; 

• Типови догађаја; 

• Кључни ефекти M.I.C.E. 

конгресне делатности; 

• Коришћење технологије у 

M.I.C.E. индустрији. 

Оцењивање 
 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тестове знања 

 усмено излагање 

 

 

 

Оквирни број часова за теме: 
 

 Увод (3 часа ) 

 Конгресни туризам (15 часова) 

 Наутички туризам (5 часова) 

 Транзитни туризам (8 часова) 

 Сеоски туризам (8 часова) 

 Одрживи и еко туризам (5 

часова) 

 Туризам и култура (3 часа) 

 Туризам великих градова (6 

часова) 

 Религиозни туризам (3 часа) 

 Ловни туризам (3 часа) 

 Спорт и туризам (3 часа) 
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• Упознавање 

ученика са 

основним 

карактеристик 

ама наутичког 

туризма 

• објасни појам наутичког туризма; 

• објасни појаву и развој наутичког 

туризма; 

• познаје трендове развоја наутичког 

туризма; 

• наведе основне вредности за развој 

наутичког туризма. 

• Наутички туризам; 

• Појава и досадашњи развој 

наутичког туризма; 

• Трендови развоја наутичког 

туризма; 

• Основне вредности за развој 

наутичког туризма. 

 

Т
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н
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н
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р
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• Упознавање 

ученика са 

основним 

карактеристик 

ама транзитног 

туризма 

• објасни међусобну повезаност развоја 

туризма и саобраћаја; 

• објасни улогу друмског саобраћаја у 

туризму; 

• објасни појам и карактеристике 

транзитног туризма; 

• наведе услове за развој транзитног 

туризма у нашој земљи; 

• познаје перспективе развоја 

транзитног туризма; 

• наведе проблеме развоја транзитног 

туризма у нашој земљи; 

• објасни значај промоције туристичке 

дестнације у транзитном туризму. 

• Међусобна повезаност 

туризма и саобраћаја; 

• Друмски саобраћај у туризму; 

• Појам и карактеристике 

транзитног туризма; 

• Услови за развој транзитног 

туризма у нашој земљи; 

• Проблеми развоја транзитног 

туризма; 

• Перспективе развоја 

транзитног туризма; 

• Промоција у транзитном 

туризму. 

 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

463 

 

 

 
С

ео
ск

и
 т

у
р

и
за

м
 

• Упознавање 

ученика са 

основним 

карактеристик 

ама сеоског 

туризма 

• наведе појавне аспекте сеоског 

туризма; 

• објасни значај развоја сеоског 

туризма; 

• објасни значај квалитета у руралном 

туризму; 

• наведе најзначајније сегменте тражње 

за сеоски туризам; 

• објасни квалитет менаџмента у 

туристичким дестинацијама руралног 

туризма; 

• објасни значај едукације за потребе 

развоја руралног туризма; 

• познаје дестинације руралног туризма 

у Србији; 

• познаје циљеве, задатке и визију 

сеоског туризма; 

• наведе стратешке приступе сеоском 

туризму; 

• наведе кораке који су неопходни да би 

се користио пун потенцијал сеоског 

туризма; 

• познаје елементе који треба да буду 

укључени у маркетинг микс сеоског 

туризма; 

• наведе учеснике у смислу инвестиција 

и финансирања у сеоски туризам. 

• Сеоски туризам као 

специфичан облик 

туристичких кретања; 

• Значај сеоског туризма; 

• Значај квалитета у руралном 

туризму; 

• Уптављње туристичком 

тражњом у руралном туризму; 

• Квалитет менаџмента у 

туристичким дестинацијама 

руралног туризма; 

• Едукација за потребе развоја 

руралног туризма; 

• Дестинације руралног туризма 

у Србији; 

• Циљеви, задаци и визија 

сеоског туризма; 

• Стратегије у сеоском туризму; 

• Развој производа сеоског 

туризма; 

• Промоција и маркетинг у 

сеоском туризму. 
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• Упознавање 

ученика са 

основним 

карактеристик 

ама одрживог 

и еко туризма 

• објасни појам одрживи туризам; 

• наведе мотиве кретања ка природној 

средини; 

• наведе принципе и начела одрживог 

развоја; 

• објасни појам екотуризма; 

• објани профил екотуристе. 

• Мотивација кретања ка 

природној средини; 

• Појам и дефиниција одрживог 

туризма; 

• Капацитети развоја; 

• Екотуризам. 

 

Т
у
р

и
за

м
 и

 к
у
л

т
у
р

а
 

• Упознавање 

ученика са 

основним 

карактеристик 

ама културног 

туризма 

• објасни појам културног туризма; 

• објасни пројекат „Културне 

престонице Европе“; 

• објасни културни туризам као 

компоненту културног наслеђа; 

• познаје допринос културног туризма 

развоју локалне заједнице; 

• објасни значај туризма и културе 

засебно, као и њихово прожимање и 

међусобни утицај. 

• Туризам и култура; 

• Пројекат „Културне 

престонице Европе“; 

• Одрживи развој културног 

туризма; 

• Европски идентитет и 

култура. 
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• Упознавање 

ученика са 

основним 

карактеристик 

ама туризма 

великих 

градова 

• објасни приступе за разумевање 

урбаног туризма; 

• наведе врсте урбаног туризма; 

• познаје карактеристике понуде 

урбаног туризма; 

• познаје значај великих градова у 

међународном туристичком промету; 

• описује будуће трендове у развоју 

градског туризма. 

• Туризам великих градова; 

• Врсте урбаног туризма; 

• Значај великих градова у 

међнародном туристичком 

промету; 

• Будући трендови у развоју 

градског туризма. 

 

Р
ел

и
г
и

о
зн

и
 

т
у
р

и
за

м
 

• Упознавање 

ученика са 

основним 

карактеристик 

ама 

религиозног 

туризма 

• наведе религије које имају изузетну 

улогу за појаву религиозног туризма; 

• описује развој религиозног туризма; 

• наведе факторе који утичу на раст 

религиозног туризма; 

• познаје дестинације религиозног 

туризма. 

• Религиозни туризам; 

• Дестинације религиозног 

туризма. 

 

Л
о
в

н
и

 т
у
р

и
за

м
 

• Упознавање 

ученика са 

основним 

карактеристик 

ама ловног 

туризма 

• наведе карактеристике ловног 

туризма; 

• објасни димензије ловно-туристичког 

производа; 

• описује развој ловишта у Србији; 

• наведе карактеристике тржишта 

ловног туризма; 

• наведе примере неких дестинација 

ловног туризма у Србији. 

• Ловни туризам; 

• Развој ловишта у Србији; 

• Тржиште ловног туризма; 

• Примери неких дестинација 

ловног туризма. 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 
 

− Основи туризма и угоститељства 

− Туристичка географија 

− Историја уметности 

− Агенцијско и хотелијерско пословање 

− Смештај у сеоском туристичком домаћинству 

− Маркетинг у туризму 
 

  

С
п

о
р

т
 и

 т
у
р

и
за

м
 

• Упознавање 

ученика са 

основним 

карактеристик 

ама спортског 

туризма 

• дефинише спортски туризам; 

• објасни врсте спортског туристе; 

• наведе спортове који су значајни за 

данашњи туризам; 

• објасни карактеристике спортских 

туриста; 

• познаје значај спорта у развоју 

туризма. 

• Спорт и туризам; 

• Неки спортови значајни за 

данашњи туризам; 

• Карактеристике спортских 

туриста; 

• Спорт као растући сегмент 

туристичке привреде. 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
 

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТЕХИЗИС 
 

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ, ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 
 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 6 од 2003. године , а измене и допуне у броју 23 од 2004, броју 9 од 

2005. и броју 11 од 2016. године 

 

Циљ предмета : 

1. да се код ученика изгради свест о томе да је хришћанство Црква тј. Конкретна Литургијска 

 

2. да се посведоче садржај вере и духовно искуство цркве 

 

3. да се скрене пажња ученицима да је појам личности кључни појам без кога се хришћанство не може разумети. Без правилног схватања овог 

појма не може се појмити да је хришћанска верау Бога живот а не академска доктрина или пак идеологија. 

4. да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот 

5. да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности цркве којој историјски припадају 

6. да им се омогући чување и неговање сопственог верског и културног идентитета 

7. упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене цркве треба остваривати у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање 

других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства 
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План и програм за III разред средњих школа 

Наставне јединице 

 

 

 

 

1. УВОД 

 

 

 

 
2. Господ Исус Христос: Нови Адам, Месија и Емануил 

3. Исус Христос – Оваплоћени Логос Божји 

4. Христос истинити Бог и истинити Човек 

5. Теологија иконе (систематизација теме)

 

1. Понављање кључних појмова обрађених у другом разреду средње школе 

 

 
2. ХРИСТОС ИСТИНИТ БОГ И ИСТИНИТ ЧОВЕК 

 
 

 
6. Почетак Христове проповеди 

7. Блаженства 

8. Беседа на гори 

9. Параболе о Царству Божјем 

10. Царство Божје – циљ Христове проповеди (систематизација теме) 

3. ПРИБЛИЖИЛО СЕ ЦАРСТВО БОЖЈЕ...

 
 

 
11. Где је Христос ту је и Царство Божје 

12. Преображење Христово и објава Његовог страдања 

13. Лазарево Васкрсење и Улазак Христов у Јерусалим 

4. ГДЕ ЈЕ ХРИСТОС ТУ ЈЕ И ЦАРСТВО БОЖЈЕ 
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14. Тајна Вечера слика Царства Божјег 

15. Христос Нова Пасха 

16. Вазнесење и Други Долазак Христов 

17. Свети Дух Утешитељ – Дух заједнице и Цар Небески (систематизација теме) 
 
 

 
18. Покајање и праштање 

19. Труд и ревност 

20. Вера и формализам у вери 

21. Света Литургија – пројава Царства Небеског (систематизација теме) 

5. МОЈ ЖИВОТ У ХРИСТУ 

 
 

 
22. Крштење и Миропомазање 

23. Покајање и исповест 

24. Свештенство 

25. Света Литургија – Светајна Цркве (систематизација теме) 

6. СВЕТОТАЈИНСКИ ЖИВОТ ЦРКВЕ 

 
 

 
26. Анафора светог Василија Великог 

27. Литургијски контекст молитве Оче наш 

28. „Ако једном од ових малих учинисте, мени учинисте...ˮ 

29. Христов однос према потребитима 

30. Сви сте једно у Христ 

7. НОВОЗАВЕТНА РИЗНИЦА 
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Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Годишњи фонд часова: 90 

Разред: четврти 
 

ТЕМА 

 
 

ЦИЉ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме 

ученик ће бити у стању 

да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 

ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

Савремена 

поезија 

• Упознавање са одликама 

савремене поезије, њеним 

представницима и делима 

• наведе обележја 

савремене поезије 

• тумачи песничка дела 

износећи доживљаје, 

запажања и 

образложења о њима 

• изведе закључак о 

карактеристикама 

песничког језика, 

мотивима и форми у 

обрађеним песмама 

 

• Одлике савремене поезије 

• Избор из светске лирике 20. 

века (Превер, Ахматова, 

Цветајева, Бродски) 

• Васко Попа: „Каленић“, 

„Манасија“, „Кора“ (избор из 

циклуса Списак) 

• Миодраг Павловић: „Научите 

пјесан“, „Реквијем“ (или две 

песме по избору) 

• Десанка Максимовић: 

„Тражим помиловање“ (избор) 

• Бранко Миљковић: „Поезију 

 На почетку теме ученике 

упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима 

оцењивања. 

 

 

 
Место реализације наставе 

 

 Теоријска настава се 

реализује у учионици 

 

Препоруке за реализацију 
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   ће сви писати“ 

• Стеван Раичковић: „Камена 

успаванка“ (избор) 

наставе 
 

• Могућност обраде 

савремене драме кроз 

повезивање са другим 

медијима -драмски текст 

као позоришна представа, 

радио драма или ТВ драма 

 

Оцењивање 
 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

 

 

 

 

 

 

 
Оквирни број часова по 

темама 

Савремена 

проза 

• Упознавање са 

књижевнотеоријским појмовима, 

специфичностима савремене 

прозе, њеним представници-ма и 

делима 

• именује различите 

прозне врсте и 

приповедне поступке 

• тумачи дело у складу 

са његовим 

жанровским 

особеностима 

• интегрише лично 

искуство током 

читања и тумачења 

дела 

• вреднује дело 

износећи аргументе 

• Структурни чиниоци прозног 

књижевноуметничког дела и 

типологија романа 

• Есеј. Исидора Секулић: „О 

култури“, 

• Иво Андрић: „Разговор с 

Гојом“ или „О причи и 

причању“ 

• Приповетка. Бранко Ћопић: 

„Башта сљезове боје“ (избор) 

• Данило Киш: „Енциклопедија 

мртвих“ 

• Борхес: „Чекање“ 

• Роман. Албер Ками: 

„Странац“ 

• Иво Андрић: „Проклета 

авлија“ 

• Владан Десница: „Прољећа 

Ивана Галеба“ (одломак по 

избору као пример за роман- 

есеј) 
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   • Меша Селимовић: „Дервиш и 

смрт“ 

• Добрица Ћосић: „Корени“ 

• Добрица Ћосић: „Време 

смрти“ (избор одломака) 

• Књижевна критика. Петар 

Џаџић: „О Проклетој авлији“ 

• Савремена поезија (11 

часова) 

• Савремена проза (26 часова) 

• Савремена драма (9 часова) 

• Класици светске 

књижевности (10 часова) 

• Синтакса (7 часова) 

• Правопис (5 часова) 

• Култура изражавања (22 

часа) Савремена 

драма 

• Упознавање са основним 

одликама савремене драме, 

представницима и делима 

• увиди разлику између 

традиционалне и 

савремене драме 

• упореди драмски 

књижевни текст са 

другим облицима 

његове 

интерпретације 

• формулише личне 

утиске и запажања о 

драмском делу 

• Одлике савремене драме 

• С. Бекет: „Чекајући Годоа“ 

• Душан Ковачевић: „Балкански 

шпијун“ 

• Драмска књижевност и други 

медији - Б. Пекић: „Чај у пет“ 

или А. Поповић: „Развојни пут 

Боре шнајдера“ или Љ. 

Симовић: „Путујуће 

позориште Шопаловић“ 

Класици 

светске 

књижевности 

• Упознавање са писцима и делима 

светске књижевне баштине 

• препозна 

свевременост 

обрађених тема 

• тумачи дела износећи 

• В: Шекспир: „Хамлет“ 

• Е. А. По: „Гавран“ 

• Ф. М: Достојевски: „Злочин и 

казна“ 
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  своја запажања и 

утиске и образложења 

о њима 

  

Синтакса • Систематизовање знања из 

синтаксе 

• одреди синтаксичке 

јединице и њихову 

функцију 

• одреди типове 

независних и 

зависних реченица, 

типове синтагми и 

типове напоредних 

конструкција 

• разуме појам 

конгруенције 

• познаје систем 

глаголских облика 

• Синтаксичке јединице 

(комуникативна реченица, 

предикатска реченица, 

синтагма, реч) 

• Основне реченичне и 

синтагматске конструкције 

• Падежни систем и његова 

употреба. Предлошко-падежне 

конструкције 

• Конгруенција. Синтакса 

глаголских облика. 

• Систем зависних реченица, 

• Систем независних реченица 

(обавештајне, упитне, узвичне, 

заповедне и жељне) 

• Напоредне конструкције. 

Појам напоредног односа. 

Главни типови напоредних 

конструкција (саставне, 

раставне, супротне, искључне, 

закључне и градационе) 
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Правопис • Оспособљавање ученика за 

примењивање знања из језика и 

правописа у складу са језичком 

нормом 

• примени правописне 

знаке у складу са 

језичком нормом 

• употреби знаке 

интерпункције у 

складу са језичком 

нормом 

• Правописни знаци 

• Општа правила интерпункције 

у реченици 

Култура 

изражавања 

• Усавршавање културе 

изражавања и неговање 

интересовања за праћење 

културних садржаја и критички 

однос према њима, као и 

оспособљавање за 

операционализацију 

функционалних стилова 

• напише есеј 

поштујући структуру 

ове књижевне врсте 

• састави биографију, 

молбу, жалбу, 

приговор… 

• процењује вредност 

понуђених културних 

садржаја 

• Лексичке вежбе 

• Стилске вежбе 

• Писање есеја 

• Говорне вежбе 

• Школски писмени задаци 

4х2+2 

• Административни 

функционални стил (писање 

молбе, жалбе, биографије) 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
 

• Историја 

• Географија 

• Социологија са правима грађана 

• Грађанско васпитање/Верска настава 

• Ликовна култура 
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• Музичка културa 

• ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК - Енглески 

Годишњи фонд часова: 60 
 

Разред: четврти 
 

 

 

ЦИЉ 

 
ИСХОДИ НА КРАЈУ 

ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 
 

(80% + 20%) 

 

 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

 

СЛУШАЊЕ 

 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

• разуме суштину битних 

информација са радија 

или телевизије, 

презентација или 

дискусија о актуелним 

збивањима или о 

стварима које се њега 

тичу на приватном и 

прoфесионалном плану, 

уколико се говори 

разговетно стандардним 

језиком 

ОПШТЕ ТЕМЕ 

• Свакодневни живот (планови за 

будућност, посао и каријера) 

- Образовање (могућност образовања у 

иностранству, размена ученика, 

усавршавање у струци) 

- Друштвено уређење и политички систем у 

земљама чији се језик учи 

- Културни живот (манифестације, сајмови 

и изложбе општег карактера и везане за 

струку) 

- Медији (утицај медија) 

- Историјске везе Србије и земаља чији се 

1. Представљање себе и других 
 

2. Поздрављање (састајање, растанак; 

формално, неформално, специфично 

по регионима) 

3. Идентификација и именовање особа, 

објеката, боја, бројева итд.) 

4. Давање једноставних упутстава и 

команди 
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  језик учи 

- Свет компјутера 

(оглашавње на различитим глобалним 

мрежама, виртуелни свет комуникације) 

 

 
СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

 

 

• Прикупљање информација за одређену 

туристичку услугу 

• Састављање програма туристичке услуге 
 

• Примање и преношење информација у 

оквиру туристичких услуга 

• Рекламирање услуга у контакту са 

клијентом 

• Продаја туристичких услуга 
 

• Праћење квалитета туристичких услуга 
 

• Обављање рецепцијских послова 
 

(комуникација са гостом приликом 

пријављивљња и одјављивљња, пружање 

5. Изражавање молби и захвалности 

ЧИТАЊЕ 

 

 

Оспособљавање 

• разуме смисао 

сложенијих текстова 

шематских приказа, 

упутстава, уговора 

6. Изражавање извињења 
 

7. Изражавање потврде и негирање 
 

8. Изражавање допадања и недопадања 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

 
• разуме и користи 

обавештења из стручних 

текстова везаних за 

струку 

9. Изражавање физичких сензација и потреба 
 

10. Исказивање просторних и временских 

односа 

11. Давање и тражење информација и 

обавештења 

 • разуме текстове у којима 

се износи лични став или 

посебно гледиште 

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 

ГОВОР •  представи припремљену 

презентацију која се 

односи на теме везане за 

области личног 

17. Тражење и давање дозволе 

 
18. Исказивање честитки 

Оспособљавање  
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ученика за интересовања, школско 

градиво или струку 

• говори о утисцима, 

употребљавајуњи и 

комплексније изразе 

• даје дужи опис 

свакодневних радњи из 

свог окружења, описује 

прошле активности, 

свакодневне обавезе, 

планове, радне задатке и 

начин организовања 

• даје релевантне податке 

са неке презентације или 

из дискусије везане за 

струку 

разних обавештења гостима) 19. Исказивање препоруке 

кратко • Праћење новина у области туризма 20. Изражавање хитности и обавезности 

монолошко 
 

излагање и за 

• Пословна комуникација и коресподенција 

на страном језику релевантна за струку 

21. Исказивање сумње и несигурности 

учешће у 
  

дијалогу на 

страном језику 

Напомена: Стручне теме треба распоредити 

по разредима тако да буду у корелацији са 

садржајима који се обрађују из стручних 

предмета 

 

ПИСАЊЕ • напише писмо или нешто 

дужи текст да би 

саопштио информацију 

или указао на лични став 

или супротстављање 

мишљења 

• напише извештај или 

протокол о догађају или 

са састанка 

• писмено конкурише за 

неки посао 

  

 
Оспособљавање 

  

ученика за 
  

писање краћих 
  

текстова 
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различитог    

садржаја 

ИНТЕРАКЦИЈА • оствари комуникацију о 

основним темама, под 

условом да је у стању да 

тражи помоћ од 

саговорника 

• образложи и одбрани свој 

став, разјасни 

неспоразуме 

 
Оспособљавање 

ученика за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику и 

размену краћих 

писаних порука 

МЕДИЈАЦИЈА • препричава садржај 

текста, разговора, 

договора  
Оспособљавање 

ученика да 

преводи, сажима 
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и препричава    

садржај краћих 

усмених и 

писаних текстова 

МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНОСТ 

• пореди различите приказе 

истог догађаја у 

различитим медијима 

 
Оспособљавање 

ученика да 

користе медије 

као изворе 

информација и 

развијају 

критичко 

мишљење у вези 

са њима 
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ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ • коректно употребљава 

сложеније структуре и процесе 

(номинализације, градације, 

трнасформације) 

• контролише граматичка знања и 

исправља своје 

грешке 

  

 

 

 
I. РЕЧЕНИЦА 

 

- Сви типови упитних реченица 
 

- Директна и индиректна питања 
 

- Индиректни говор: рецептивно и продуктивно 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИK

 

а) изјаве и питања– без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од садашњих времена) 

б) молбе, захтеви, наредбе 

в) изјаве и птиња са променом глаголских времена 
 

- Релативне клаузе 
 

- Све врсте сложених реченица (временске, клаузе , клаузе, итд). 
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II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 
 

1. Члан 

- Разлике између одређеног и неодређеног члана у ширем контексту 
 

2. Именице 

- Бројиве и небројиве именице 

3. Заменички облици 

4. 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 
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6. Кванитификатори 
 

III ГЛAГОЛСКА ГРУПА 
 

1. Глаголи 
 

- Обновити и утврдити сва садашња времена 
 

- Обновити и утврдиити сва прошла времена 
 

- Разлика између Used to Past Continuous 
 

- Обновити и утврдити све начине зе изражавање будућности 
 

- Глаголи стања 
 

- Модални глаголи: should, must, will, may, might, 
 

- Пасивне конструкције – the Present Simple, Past Simple , Present Perfect (продуктивно и рецептивно), плстала времена само рецептивно 
 

- wish + Past simple /would- Have something done (само рецептивно) 
 

2. Први и други кондиционал (рецептивно и продуктивно); трећи кондиционал (рецептивно) 

 

 

3. Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору.
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Годишњи фонд 

часова: 

90   

Разред: четврти 
  

 

 
ЦИЉ 

 

ИСХОДИ НА КРАЈУ ЧЕТВРТОГ 

РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 
 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

(80% + 20%) 

 

 
КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

 

СЛУШАЊЕ 

 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

• разуме суштину битних 

информација са радија или 

телевизије, презентација или 

дискусија о актуелним збивањима 

или о стварима које се њега тичу на 

приватном и прoфесионалном 

плану, уколико се говори 

разговетно стандардним језиком 

ОПШТЕ ТЕМЕ 

 Свакодневни живот 

(планови за будућност, посао и 

каријера) 

 Образовање (могућност образовања 

у иностранству, размена ученика, 

усавршавање у струци) 

 Друштвено уређење и политички 

систем у земљама чији се језик учи 

 Културни живот (манифестације, 

сајмови и изложбе општег карактера 

и везане за струку) 

1. Представљање себе и других 
 

2. Поздрављање (састајање, растанак; 

формално, неформално, специфично по 

регионима) 

3. Идентификација и именовање особа, 

објеката, боја, бројева итд.) 

4. Давање једноставних упутстава и команди 
 

5. Изражавање молби и захвалности 
ЧИТАЊЕ • разуме смисао сложенијих текстова 
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Оспособљавање 
 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

шематских приказа, упутстава, 

уговора 

• разуме и користи обавештења из 

стручних текстова везаних за 

струку 

• разуме текстове у којима се износи 

лични став или посебно гледиште 

• Медији (утицај медија) 

• Историјске везе Србије и земаља 

чији се језик учи 

• Свет компјутера (оглашавње на 

различитим глобалним мрежама, 

виртуелни свет комуникације) 

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 

ГОВОР 

 

 

Оспособљавање 

ученика за кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у дијалогу 

на страном језику 

•  представи припремљену 

презентацију која се односи на теме 

везане за области личног 

интересовања, школско градиво или 

струку 

• говори о утисцима, 

употребљавајуњи и комплексније 

изразе 

• даје дужи опис свакодневних радњи 

из свог окружења, описује прошле 

активности, свакодневне обавезе, 

планове, радне задатке и начин 

организовања 

• даје релевантне податке са неке 

презентације или из дискусије 

везане за струку 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

 

 

• Прикупљање информација за 

одређену туристичку услугу 

•  Састављање програма туристичке 

услуге 

•  Примање и преношење информација 

у оквиру туристичких услуга 

• Рекламирање услуга у контакту са 

клијентом 

• Продаја туристичких услуга 

•  Праћење квалитета туристичких 

услуга 

• Обављање рецепцијских послова 

•  (комуникација са гостом приликом 

пријављивљња и одјављивљња, 

11. Давање и тражење информација и 

обавештења 

12. Описивање и упоређивање лица и 

предмета 

13. Изрицање забране и реаговање на 

забрану 

14. Изражавање припадања и поседовања 
 

15. Скретање пажње 
 

16. Тражење мишљења и изражавање 

слагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 
 

18. Исказивање честитки ПИСАЊЕ • напише писмо или нешто дужи 

текст да би саопштио информацију 
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Оспособљавање 
 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог 

садржаја 

или указао на лични став или 

супротстављање мишљења 

• напише извештај или протокол о 

догађају или са састанка 

• писмено конкурише за неки посао 

пружање разних обавештења 

гостима) 

• Праћење новина у области туризма 

• Пословна комуникација и 

коресподенција на страном језику 

релевантна за струку 

 

 

 

 

Напомена: Стручне теме треба 

распоредити по разредима тако да буду 

у корелацији са садржајима који се 

обрађују из стручних предмета 

19. Исказивање препоруке 
 

20. Изражавање хитности и обавезности 
 

21. Исказивање сумње и несигурности 

ИНТЕРАКЦИЈА 
 

Оспособљавање 
 

ученика за учешће 

у 

дијалогу на 

страном језику и 

размену краћих 

писаних порука 

• оствари комуникацију о основним 

темама, под условом да је у стању 

да тражи помоћ од саговорника 

• образложи и одбрани свој став, 

разјасни неспоразуме 

МЕДИЈАЦИЈА 

 

Оспособљавање 

ученика да 

• препричава садржај текста, 

разговора, договора 
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преводи, сажима и 

препричава 

   

садржај краћих 

усмених и писаних 

текстова 

МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНОСТ 

• пореди различите приказе истог 

догађаја у различитим медијима 

 
Оспособљавање 

 

ученика да користе 

медије као изворе 

 

информација и 

развијају критичко 

мишљење у вези са 

њима 

 

ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ • коректно употребљава сложеније 

структуре и процесе 

(номинализације, градације, 

трнасформације) 
• контролише граматичка знања и 

исправља своје грешке 
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ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

 

 

У четвртом разреду средње школе граматички садржаји обрађени у претходним разедима систематизују се како би ученици спонтано, 

прецизно и што тачније користили француски језик у приватној и у пословној комуникацији. 

Посебна пажња посвећује се: 
 

- оним елементима граматике који се теже усвајају, нпр, када су у питању изворни говорници српског језика, употреба члана, систем прошлих 

времена, глаголске конструкције, негација и друго; 

- оним елементима граматике који се чешће срећу у оквиру језика дате струке. 
 

Имајући у виду наведено, ауторима уџбеника и наставницима француског језика препоручује се да избор граматичких садржаја које ће обрађивати у 

четвртом разреду заснују пре свега на потребама ученика (на основу анализе њихових честих грешака), као и на референтним материјалима за нивое 

А2 и Б1 за француски језик 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Годишњи фонд часова: 60 

Разред: четврти 

 
 

ТЕМА 

 
ЦИЉ 

ИСХОДИ 
 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 

ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

• Здравствена 

култура и 

физичка 

активност, 

као основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и 

исхода 

• Унапређивање 

и очување 

здравља; 

• Утицај на 

правилно 

држање тела 

(превенција 

постуралних 

поремећаја); 

• Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

• Објасни карактеристике положаја 

тела, покрета и кретања у професији 

за коју се школује и уочи оне, које 

могу имати негативан утицај на 

његов раст, развој; 

• Одабере и изведе вежбе обликовања 

и вежбе из корективне гимнастике, 

које ће превентивно утицати на 

могуће негативне утицаје услед рада 

у одабраној професији; 

• Вежбе обликовања (јачања, 

лабављење и растезање); 

• Вежбе из корективне 

гимнастике; 

• Провера стања моторичких и 

функционалних способности; 

• На почетку теме ученике 

упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима 

оцењивања; 

• Током реализације часова 

физичког васпитања давати 

информације о томе које 

вежбе позитивно утичу на 

статус њиховог организма, 

с обзиром на 

карактеристике њихове 
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• Развој 

моторичких 

и 

функционал 

них 

способности 

човека, као 

• Развој и 

усавршавање 

моторичких 

способности и 

теоријских 

знања 

неопходних 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, 

• 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 

професије, а које негативно 

утичу на здравље; 

• Ученици који похађају 

четворогодишње стручне 

школе далеко су више 

оптерећени у редовном 

образовању практичном и 
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основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и 

исхода 

самостални рад 

на њима; 

пливања и спортских игара за развој: 

снаге, брзине, издржљивости, 

гипкости, спретности и окретности; 

понављања и издржај у 

крајњем положају), 

• Полигони спретности и 

окретности и спортске игре; 

• Аеробик; 

теоријском наставом од 

осталих ученика. 

• Због тога је физичко 

васпитање, у овим 

школама, значајно за 

активан опоравaк ученика, 

компензацију и 

релаксацију с обзиром на 

њихова честа статичка и 

једнострана оптерећења. 

Теоријска знања из области 

физичких активности су од 

великог значаја за укупним 

бављењем физичким 

вежбама. 

 

Облици наставе 
 

Предмет се реализује кроз 

следеће облике наставе: 

• теоријска настава (4 

часа) 

• мерење и тестирање (6 

часова) 

• практична настава (50 

• Усвајање 

знања, 

умења и 

вештина из 

спортских 

грана и 

дисциплина 

као основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и 

исхода 

 

Програм по 

избору 

ученика: 

 

 
• Ритмичка 

• Стицање 

моторичких 

умења 

(вештина) и 

теоријских 

знања 

неопходних за 

за њихово 

усвајање; 

• Мотивација 

ученика за 

бављењем 

физичким 

активностима; 

• Формирање 

позитивних 

психосоцијални 

х образаца 

понашања; 

• Примена 

• 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; 

 

ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ 

УЧЕНИКА 

 

 

 
• РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИКА И 

НАРОДНИ ПЛЕСОВИ 

- Савладавање основних вежби: 

„докорак,“, мењајући корак 

галопом у свим правцима, 

полкин корак, далеко високи 

скок, „маказице; 

- Систематска обрада естетског 

покрета тела у месту и у 

кретању без реквизита и са 

реквизитима, користећи при 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

496 

 

 

 

гимнастика 

и народни 

плесови 

 

 

 

 

 
• Спортска 

игра 

(по избору) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Рукомет 

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 

• 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 

томе различиту динамику, 

ритам и темпо, 

- Примена савладане технике 

естетског покрета и кретања у 

кратким саставима. 

- Треба савладати најмање пет 

народних плесова. 

- Припрема за такмичење и 

приредбе и учешће на њима. 

 

• СПОРТСКА ИГРА (по 

избору) 

 
 

- Понављање и учвршћивање 

раније обучаваних елемената 

игре. 

- Даље проширивање и 

продубљивање техничко- 

тактичке припремљености 

ученика у складу са изборним 

програмом за дату игру. 

 

РУКОМЕТ 
 

- Увежбавати основне техничке 

часова) 

 
 

Подела одељења на групе 
 

Настава се изводи фронтално 

и по групама, у зависности од 

карактера методске јединице 

која се реализује. Уколико је 

потребно, нарочито за вежбе 

из корективне гимнастике, 

приступ је индивидуалан. 

 

 
Место реализације наставе 

 

• Теоријска настава се 

реализује у учионици или 

у сали, истовремено са 

практичном наставом; 

• Практична настава 

реализује се на спортском 

вежбалишту (сала, 

спортски отворени терени, 

базен, клизалиште, 

скијалиште). 
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• Фудбал 

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 

обзира на то којој врсти 

физичке,односно спортске 

активности припада, има своју 

естетску компоненту (лепота 

извођења, лепота доживљаја); 

• Ужива у извођењу покрета и 

кретања; 

• Наводи основне олимпијске 

принципе и примењује их на 

школским спортским такмичењима и 

у слободном времену; 

• Препозна нетолерантно понашање 

својих другова и реагује на њега, 

шири дух пријатељства, буде 

истрајан је у својим активностима. 

• Се правилно односи према окружењу 

у којме вежба, рекреира се и бави се 

спортом, што преноси у свакодневни 

живот 

• Учествује на школском такмичењу и 

у систему школских спортских 

такмичења 

елементе који су предвиђени 

програмским садржајима за 

основну школу. 

- Покривање и откривање 

играча, одузимање лопте, 

ометање противника. Општи 

принципи постављања играча 

у одбрани и нападу. Напад са 

једним и два играча и напад 

против зонске одбране. Зонска 

одбрана и напад „човек на 

човека“. Уигравање кроз 

тренажни процес. 

- Правила игре. 

- Учествовање на разредним, 

школским и међушколским 

такмичењима. 

 

ФУДБАЛ 
 

- Увежбавати основне техничке 

елементе који су предвиђени 

програмским садржајима за 

основну школу. 

- Покривање и откривање 

играча, одузимање лопте и 

Препоруке за реализацију 

наставе 

• Настава се реализује у 

циклусима који трају 

приближно 10-12 часова 

(узастопних). Наставнику 

физичког васпитања је 

остављено да, зависно од 

потреба, прецизира 

трајање сваког циклуса, 

као и редослед њиховог 

садржаја. 

 

Садржај циклуса је: 
 

- за проверу нивоа знања на 

крају школске године – 

један; 

- за атлетику – један; 

- за гимнастику: вежбе на 

справама и тлу - један 

- за спорт по избору 

ученика – два; 

- за повезивање физичког 

васпитања са животом и 

радом – један. 
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• Кошарка 

активности као 

трајног 

опредељења за 

њихово 

свакодневно 

упражњавање; 

 ометање противника. Општи 

принципи постављања играча 

у нападу и одбрани. Разне 

варијанте напада и одбране. 

Уигравање кроз тренажни 

процес. 

- Правила малог фудбала. 

- Учествовање на разним 

школским и међушколским 

такмичењима. 

 

КОШАРКА 
 

- Увежбавати основне техничке 

елементе који су предвиђени 

програмским садржајима за 

основну школу 

- Техника кошарке. Шутирање 

на кош из места и кретања, 

шут са једном или обема 

рукама, са разних одстојања 

од коша. Постављање и 

кретање играча у нападу и 

одбрани. Одбрана „зоном“ и 

„човек на човека“. Напад 

против ових врста одбрана. 

 

Начин остваривања 

програма 

Садржаји програма 

усмерени су на: развијање 

физичких способности; 

спортско-техничко 

образовање; повезивање 

физичког васпитања са 

животом и радом. 

Годишњи план, програм и 

распоред кросева, такмичења, 

зимовања и других облика 

рада утврђује се на почетку 

школске године на 

наставничком већу, на 

предлог стручног већа 

наставника физичког 

васпитања. 

Стручно веће наставника 

физичког васпитања, 

самостално, одређује 

редослед обраде појединих 
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• Одбојка 

  Контранапад у разним 

варијантама и принцип блока. 

- Правила игре и суђење. 

- Учествовање на разредним и 

школским такмичењима. 

 

ОДБОЈКА 
 

- Увежбавати основне техничке 

елементе који су предвиђени 

програмским садржајима за 

основну школу 

- Техника одбојке. Игра са 

повученим и истуреним 

центром. Смечирање и његова 

блокада. Уигравање кроз 

тренажни процес. 

- Правила игре и суђења. 

- Учествовање на одељенским , 

разредним и међушколским 

такмичењима. 

 

ПЛИВАЊЕ 

- Упознавање и примена 

основних сигурносних мера у 

садржаја програма и циклуса. 
 

Часови у току недеље треба 

да буду распоређени у 

једнаким интервалима, не 

могу се одржавати као блок 

часови. Настава се не може 

одржавати истовремено са 

два одељења ни на 

спортском терену ни у 

фискултурној сали. 

У свим разредима настава 

физичког васпитања се 

реализује одвојено за ученике 

и одвојено за ученице, а само 

у школама које имају по два 

паралелна објекта за физичко 

васпитање дозвољена је 

истовремена реализација часа 

 

 
Праћење, вредновање и 

оцењивање 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 
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• Пливање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Борилачке 

вештине 

  пливању; 

- Усвајање две технике пливања 

(по склоностима и избору 

ученика). Вежбање ради 

постизања бољих резултата. 

Скок на старту и окрети. 

- Учествовање на одељенским , 

разредним и међушколским 

такмичењима. 

 

БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ 
 

- Избор борилачке вештине која 

се изучава на матичним 

факултетима спорта и 

физичког васпитања и која је у 

програму Школских 

спортских такмичења. 

Наставник у складу са 

могућностима школе и 

интересовањима ученика 

предлаже наставни програм. 

 

КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ 
 

- Програмски задаци из клизања 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортским играма 

 

 
Оквирни број часова по 

темама 

• Тестирање и провера 

савладаности стандарда из 

основне школе (6 часова) 

• Теоријских часова (2 у 

првом и 2 у другом 

полугодишту). 

• Атлетика (10 часова) 

• Гимнастика: вежбе на 

справама и тлу (10 часова). 

• Спортска игра: по избору 

школе(10 часова) 
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• Клизање, 

скијање 

  и скијања обухватају 

савладавање основне технике 

и упознавање са правилима 

такмичења. Наставник 

предлаже наставни програм, 

који се заснива на програму 

клизања и предмета скијање 

на матичним факултетима 

• Физичка активност, 

односно спортска 

активност:у складу са 

могућностима школе а по 

избору ученика (8 часова). 

• Пливање (8 часова). 

• Провера знања и вештина 

(4 часа). 

 

 

 
ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ 

 

- Из фонда радних дана и за 

извођење редовне наставе 

школа у току школске 

године организује: 

- Два целодневна излета са 

пешачењем 

 

- I разред до 12км (укупно у 

оба правца); 

- II разред до 14 км (укупно у 

оба правца); 

- III разред do 16 km(укупно у 

оба правца); 
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- Два кроса : јесењи и 

пролећни 

- Стручно веће наставника 

физичког васпитања 

утврђује програм и садржај 

излета, и дужину стазе за 

кросеве, према узрасту 

ученика. 

- Школа организује и 

спроводи спортска 

такмичења, као јединствени 

део процеса наставе 

физичког васпитања. 

спортска такмичења 

организују се у оквиру радне 

суботе и у друго време које 

одреди школа. Међушколска 

спортска такмичења 

организују се у оквиру 

календара које одреди Савез 

за школски спорт и 

олимпијско васпитање 

Србије, које је уједно и 
организатор ових 

такмичења. 
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Сваки од образовних профила има карактеристике везане за обављање конкретних стручних послова, који захтевају одређене положаје тела, покрете 

и кретања, који могу негативно утицати на правилно држање (статус кичменог стуба и статус стопала). Како би се избегли ови негативни утицаји, 

наставници стручних предмета и професори физичког васпитања дефинишу могуће професионалне поремећаје, на основу чега се програмирају се 

посебни садржаји, којима се обезбеђујен превенција. 

 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

 

 

• Биологија 

• Физика 

• Хемија 

• Ликовна култура 
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Назив предмета: МАТЕМАТИКА 
 

Разред: четврти 
 

Годишњи фонд: 60 часова 
 

 

 

 
ТЕМА 

 
ЦИЉ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

 

 

 

 

 

 
 

Функције 

• Проширивање 

знања о особинама 

функцијама 

• Упознавање са 

појмовима 

инверзна и сложена 

функција 

• Упознавање са 

појмом гранична 

вредност функције 

• 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 

• Функције. Основне особине 

реалних функција реалне 

променњиве 

• Сложена функција 

• Инверзна функција 

• Преглед елементарних 

функција (линеарна, 

степена, експоненцијална, 

логаритамска, 

тригонометријска) 

• Гранична вредност 

функције.Особине 

• Број е. Важни лимеси 

• Непрекидност функције 

• Асимптоте функција. 

Хоризонтална асимптота 

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 (60 часова) 

 
 

Место реализације наставе 
 

• Теоријска настава се реализује у 
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   • Вертикална асимптота 

• Коса асимптота 

учионици или кабинету за 

математику 

Препоруке за реализацију 

наставе 

• образложити циљ предмета, 

начин и критеријум оцењивања 

• неопходна предзнања поновити 

уз максимално ангажовање 

ученика 

• подстицати ученике на 

размишљање и самостално 

закључивање 

• примењивати разноврсне облике 

и методе рада, како би се 

подстакла активност ученика 

• инсистирати на прецизности, 

тачности, систематичности и 

уредности у раду 

• упућивати ученике на 

претраживање различитих извора 

и примену савремених 

технологија 

 

• Функције: Значајније особине 

истаћи у приказу елементарних 

 

 

 

 

 

 

 

Извод функције 

• Разумевање појма 

извода функције 

• Оспособљавање за 

примену извода на 

испитивање 

својстава функције 

• објасни проблем тангенте у 

датој тачки и проблем брзине 

• дефинише извод функције 

• примени правила 

диференцирања 

• примени таблицу елементарних 

извода 

• одреди екстремне вредности 

помоћу извода функције 

• испита монотоност функције 

помоћу извода 

• испита и нацрта графике 

једноставних функција 

• Проблем тангенте и брзине 

• Дефиниција извода 

функције 

• Правила диференцирања 

(извод збира, производа и 

количника функција) 

• Извод сложене функције 

• Таблица извода 

елементарних функција 

• Испитивање екстремних 

вредности и монотоности 

функција помоћу извода 

• Испитивање и цртање 

графика функција 

 

 
 

Комбинаторика 

• Стицање основних 

знања из 

комбинаторике 

• примени правило збира и 

правило производа 

• одреди број пермутација датог 

скупа 

• одреди број варијација датог 

скупа 

• одреди број комбинација датог 

• Комбинаторика. Правило 

збира и правило производа 

• Пермутације (без 

понављања) 

• Варијације 

• Комбинације 
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  скупа 

• напише пермутације 

(варијације, комбинације) датог 

скупа од највише четири члана 

• одреди k-ти биномни 

коефицијент у развоју бинома 

на n-ти степен 

• Биномни коефицијенти функција.За приказивање 

графика елементарних функција 

користити рачунар. Појам 

граничне вредности усмерити на 

ближе одређење појма 

непрекидности и за испитавање 

функције на крајевима домена тј. 

налажење асимптота. 

Све садржаје обрадити на 

примерима једноставнијих 

функција. 

• Извод функције: Примењујући 

знање из аналитичке геометрије 

о правој, увести ученике у област 

диференцијалног рачуна. Појам 

прираштаја представити и 

графички. 

Све садржаје обрадити на 

примерима једноставнијих 

функција 

• Комбинаторика: при решавању 

задатака пребројавања 

разматрати варијације, 

пермутације и комбинације 

комбинаторним проблемима у 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вероватноћа и 

статистика 

• Стицање основних 

знања о 

вероватноћи и 

статистици 

• 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 

• Случајни догађаји. 

Простор елементарних 

догађаја 

• Статистичка и класична 

дефиниција вероватноће 

• Условна вероватноћа 

• Случајне променљиве. 

Дискретне случајне 

променљиве и биномна 

расподела 

• Нумеричке карактеристике 

случајних променљивих 

(математичко очекивање, 

дисперзија, медијана, мод) 

• Статистика. Основни 

појмови 

• Формирање статистичких 

табела и графичко 

приказивање података 
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  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) 

• Карактеристике емпиријске 

расподеле (аритмеричка 

средина узорка, медијана 

узорка, мод узорка, 

дисперзија узорка) 

којима нема понављања (без 

понављања). При обради новог 

градива користити што више 

конкретних примера из живота . 

 Вероватноћа и статистика: при 

обради новог градива користити 

што више конкретних примера из 

живота и струке. 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. активност ученика на часу; 

2. усмену проверу знања; 

3. писмену провера знања; 

4. тестове знања. 

Оквирни број часова по темама 
 

 Функције: 16 часова 

 Извод функције: 17 часова 

 Комбинаторика: 7 часова 

 Вероватноћа и статистика 12 

часова 

За реализацију 4 писмена задатка 

са исправкама планирано је 8 

часова. 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 
 

• Рачунарство и информатика 

• Физика 

• Хемија 

 
МУЗИЧКА КУЛТУРА(30 часова) 

 
Недељни фонд:1 

Годишњи фонд: 30 

Циљеви предмета: 

− Оспособљавање ученика за разликовање стилова различитих музичких жанрова; 

− Развијање свести о значају и улози музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва; 

− Оспособљавање ученика за уочавање разлика и сличности између наше и других традиција и култура у домену музике; 

− Унапређивање естетских критеријума код ученика; 

− Развијање навика код ученика за праћење културно-уметничких манифестација у локалној средини и путем електронских медија 

(концерти,телевизија, филм, интернет); 

− Оспособљавање ученика за самостално истраживање стручне литературе, архиве, медијатеке, интернета; 

− Подстицање уметничког развоја и усавршавања у складу са индивидуалним интересовањима и способностима. 

Наставне теме и предвиђени број часова: 
 

− класична музика (8 часова) 

− опера и балет;оперета и мјузикл (5 часова) 

− традиционална музика (5 часова) 

Облици наставе: теоријска настава 
 

Корелација са другим предметима: 

− џез и блуз музика (4 часа) 

− филм и филмска музика (4 часа) 

− хор (4 часа) 
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− Ликовна култура 

− Српски језик и књижевност 

− Географија 

− Историја 

 
Назив предмета: СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 

 

Годишњи фонд 

часова: 
60

 

Разред: четврти 

• Оспособљава ученика за живот у друштву изложеном сталним променама и изазовима које доноси развој савременог 

Циљеви предмета: друштва 

• Развија способност код ученика за улогу одговорног грађанина за живот у демократски уређеном и хуманом друштву 

• Унапређује ученичке способности за све облике комуникације, дијалога и исказивања аргументованог става 
 

 

ТЕМА 

 

ЦИЉ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ 

ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Структура и 

организација 

друштва 

• Упознавање са 

функционисањем, 

структуром и 

организацијом 

друштва 

• схвати структуру и 

организацију друштва 

• објасни улогу друштвених 

група с посебним освртом на 

брак и породицу 

• схвати друштвену поделу 

рада 

• Појам и елементи 

друштва 

• Друштвене групе 

• Брак и породица 

• Друштвена подела рада 

• Друштвено раслојавање 

• Друштвене установе и 

• На почетку теме ученике 

упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима 

оцењивања. 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

510 

 

 

 

  • објасни узроке друштвеног 

раслојавања 

• наведе друштвене установе 

и друштвене организације и 

направи разлику између њих 

• разликује особености 

сеоског и градског 

становништва 

организације 

• Насеља и становништво 

 

Облици наставе 
 

Предмет се реализује кроз 

следеће облике наставе: 

• теоријска настава (62 часа) 

 

 

 
Место реализације наставе 

 

• Теоријска настава се реализује 

у учионици 

 

 

 
Препоруке за реализацију 

наставе 

• Користити актуелне примере 

из штампе и других медија 

релевантне за предмет 

• Користити Устав и релевантне 

законе у зависности од 

садржаја који се обрађује 

Држава и политика  Упознавање са 

политиком као 

вештином управљања 

друштвом 

 Оспособљавање за 

демократско 

мишљење 

 Упознавање са 

функционисањем 

државних институција 

и органа власти 

• опише улогу политике у 

друштву 

• објасни појам, развој и 

облике суверености и 

демократије 

• разликује законодавну, 

извршну и судску власт 

• разликује удружења грађана 

и политичке партије 

• препозна идеолошке разлике 

партија и поделу на левицу, 

десницу и центар 

• схвати изборни поступак и 

конституисање скупшине и 

владе 

• разликује државне органе 

власти 

• разликује аутономију и 

 Политика - вештина 

управљања друштвом 

 Појам и развој 

демократије 

 Конститутивни 

елементи државе 

 Подела власти 

 Oрганизације грађана 

 Политичке партије 

 Избори 

 Скупштина 

 Државни органи власти 

 Аутономија 

 Локална самоуправа 
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  локалну самоуправу 

• разуме функционисање 

локалне самоуправе 

  

 

 

 

 
Оцењивање 

 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење остварености исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних вештина 

 
 

Оквирни број часова по 

темама 

• Структура и организација 

друштва (14 часова) 

• Држава и политика (16 

часова) 

• Устав и правна држава (6 

часова) 

• Људска права и слободе (6 

часова) 

• Култура и друштво (14 

часова) 

Устав и правна 

држава 

• Упознавање са 

Уставом Републике 

Србије, његовим 

историјским 

претечама и 

правосудним 

системом Републике 

Србије 

• схвати значај устава као 

највишег правног акта 

• разликује устав од закона 

• направи преглед развоја 

уставности у Србији 

• уочи значај владавине права 

и правне државе 

• зна основне одредбе Устава 

Републике Србије 

• схвати функционисање 

правосудног система 

Републике Србије 

 Значење појма устав 

 Историјски развој 

уставности 

 Уставност и законитост 

 Владавина права – 

правна држава 

 Устав Републике Србије 

 Правосудни систем 

Републике Србије 

(судова и тужилаштава) 

Људска права и 

слободе 

• Богаћење знања о 

људским правима и 

слободама и о улози 

појединца у 

друштвеном и 

политичком животу 

• схвати људска права и 

слободе и свој положај у 

друштву 

• зна на који начин се штите 

права и слободе грађана 

• Појам грађанина и 

његове обавезе и права 

• Лична права и слободе 

грађана 

• Политичка права и 

слободе грађана 

• Економска права и 

слободе грађана 
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    Породично право 

 Остала права и слободе 

грађана 

 Заштита права и 

слобода грађана 

• Друштвене промене и развој 

друштва (4 часова) 

Култура и друштво • Развијање знања о 

културним тековинама 

• уочи разлику и сличности 

између културе и 

цивилизације 

• схвати настанак религије и 

религиjског мишљења 

• идентификује 

монотеистичке религије и 

објасни специфичности 

хришћанства 

• разликује обичај и морал 

• схвати разлику између 

уметности, масовне културе, 

подкултуре, шунда и кича 

 Појам културе и 

цивилизације 

 Религија 

 Настанак религијског 

мишљења 

 Монотеистичке религије 

 Хришћанство 

 Обичај и морал 

 Уметност 

 Масовна култура 

Друштвене промене 

и развој друштва 

• Оспособљавање за 

живот у друштву 

изложеном сталним 

променама и 

изазовима које доноси 

развој савременог 

друштва 

• идентификује друштвене 

промене 

• зна основне карактеристике 

хоризонталне и вертикалне 

покретљивости 

• препозна друштвени развој 

• формира став према 

• Појам и врсте 

друштвених промена 

• Друштвена 

покретљивост 

• Друштвени развој 
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 • Стицање знања о 

хоризонталној и 

вертикалној 

покретљивости 

друштва 

савременим тенденцијама у 

развоју глобалног друштва 

  

 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 
 

• Историја 

• Психологија у туризму 
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Назив предмета: ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА 
 

Годишњи фонд 

часова: 
60

 

 

Разред: четврти 
 

– Разумевање значаја геогрaфског и туристичког положаја Републике Србије на Балканском полуострву и у свету; 

– Развијање осећања социјалне припадности и привржености сопственој нацији и култури; 

Циљеви предмета: – Стицање знања о туристичким регијама у Србији, њиховој атрактивности и простирању; 

– Упознавање са карактеристикама најпознатијих туристичких вредности појединих туристичких региона; 

– Разумевање међузависности туризма и географске средине; 

– Развијање способности учења, истраживања и критичког мишљења. 
 

 
ТЕМА 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 
 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Географски и 

туристички 

положај 

Србије 

• Усвајање знања о 

географском и 

туристичком 

положају Србије 

• опише и покажу на карти положај 

Србије у Европи 

• објасни значај географског 

положаја за развој туризма на 

примеру Србије 

• Географски положај 

• Величина територије и 

границе 

• Туристички и 

функционални положај 

 На почетку теме ученике упознати 

са циљевима и исходима наставе / 

учења, планом рада и начинима 

оцењивања. 

 

Реализација наставе: 
 

Предмет се реализује кроз: 
 

 теоријску наставу 

Природне 

туристичке 

вредности 

Србије 

• Усвајање знања о 

природним 

туристичким 

вредностима 

Србије 

• класификује природне туристичке 

вредности Србије према генези и 

функцији 

• наведе и лоцира на карти 

природне туристичке вредности 

Србије 

• Планине као туристичке 

вредности 

• Термоминерални извори 

• Језера 

• Реке 

• Остале природне 
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  • објасни вредности атрактивних 

атрибута природних туристичких 

мотива Србије 

вредности  

Подела одељења на групе 
 

Одељење се не дели на групе 

 

 

Место реализације наставе 
 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 

 садржаје повезати са садржајима 

из опште туристичке географије 

 употреба визуалзције (пројектор), 

географских карата, итд. 

 

Природне туристичке вредности 

Србије 

 излет до локалних природних 

вредности 

 

Антропогене туристичке 

Антропогене 

туристичке 

вредности 

Србије 

• Усвајање знања о 

антропогеним 

туристичким 

вредностима 

Србије 

• подели антропогене туристичке 

вредности Србије по врстама 

• издвоји специфичности 

најатрактивник антропогених 

туристичких вредности Србије 

• разуме значај антропогених 

туристичких мотива у креирању 

туристичке понуде Србије 

• Археолошке туристичке 

вредности 

• Споменичке вредности 

• Уметничке вредности 

• Етносоцијалне вредности 

• Амбијенталне целине и 

туристичке 

манифестације 

Материјална 

основа 

туризма 

• Анализа утицаја 

материјалне 

основе на развој 

туризма у Србији 

• разликује факторе турисзичког 

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 

• објасни значај туристичке 

агенције у материјалној бази 

• упозна значај трговине, занатства 

и других комплементарних 

делатности за развој туризма у 

• Фактори туристичког 

промета 

• Саобраћајнице и 

саобраћајна средства 

• Смештајни и 

угоститељски капацитети 

• Туристичка агенција 
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  Србији  вредности Србије 
 

• 1 час одржати у информатичком 

кабинету да би ученици могли да 

прикупљају информације о датој 

регији на интернету. 

• довести госта – предавача – 

кустоса музеја, за тему о 

етносоцијалним туристичким 

вредностима 

Туристичке регије Србије 
 

• 2 часа одржати у информатичком 

кабинету да би ученици могли да 

прикупљају информације о датој 

регији на интернету. 

Перспективе развоја туризма 

Србије 

• За припрему презентације ученика 

мотивисти да представи непознате 

локалитете и садржаје нпр.... 

• Облик ученичке презентације је по 

слободном избору, од оралне 

преко ПП, плаката, предлога 

кампање и сл. 

Облици 

туристичког 

кретања у 

Србији 

• Стицање и 

продубљивање 

знања о 

основним 

облицима 

туристичког 

кретања у Србији 

• разликује облике туристичких 

кретања 

• објасни облике туристичких 

кретања 

• планира облике туристичких 

кретања на основу садржаја 

туристичке регије 

• познаје најважније облике 

туристичких кретања који имају 

кључну улогу у развоју туризма у 

Србији 

• Облици туристичких 

кретања према: 

— потребама 

— саобраћају 

— туристичким 

вредностима 

Правци 

туристичког 

кретања у 

Србији 

• Конкретизација 

знања о правцима 

туристичких 

кретања у Србији 

• наведе и покаже на карти 

најважније правце кретања 

туриста у Србији 

• Најважнији правци 

туристичких кретања 

иностраних и домаћих 

туриста 

Туристички 

промет у 

Србији 

• Анализа промета 

домаћих и 

иностраних 

туриста 

• анализира промет домаћих и 

страних туриста према датим 

подацима 

• разликује значај и ефекте 

иностраних и домаћих 

туристичких кретања у нашој 

земљи 

• Домаћи туристички 

промет 

• Промет иностраних 

туриста 
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Оцењивање 
 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

• 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 - 5 часова 

• Материјална основа туризма - 5 

часова 

• Облици туристичког кретања у 

Србији - 4 часа 

• Правци туристичког кретања у 

Србији - 3 часа 

• Туристички промет у Србији - 3 

часа 

Туристичке 

регије Србије 

• Анализа 

размештаја 

туристичких 

вредности у 

туристичким 

регијама Србије 

• наведе туристичке регије и 

покаже их на карти 

• утвди узроке туристичке 

атрактивности туристичких 

регија Србије 

• упореди степен развијености 

туристичких регија Србије на 

основу промета туриста 

• предвиди развој неке туристичке 

регије (нпр локалне средине) на 

основу атрактивности садржаја те 

регије 

• Планинске туристичке 

регије и центри 

• Бањски туризам 

• Језера и реке 

• Панонске туристичке 

регије 

• Градови као центри 

туризма 

Место Србије 

у туризму 

Балканског 

полуострва 

• Туристичко- 

географске 

одлике 

Балканског 

полуострва 

• Најважнији 

облици 

туристичких 

кретања на 

Балканском 

• наведе најзначајније погодности 

за развој туризма на Балканском 

полуострву 

• упореди туристичке потенцијале 

Србије са туристичким 

потенцијалима осталих земаља 

Балканског полуострва 

• стекне знање о могућностима 

повезивања туристичке понуде 

Србије са туристичком понудом 

• Место Србије у туризму 

Балканског полуострва 
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 полуострву осталих земаља Балканског 

полуострва 

 • Туристичке регије Србије - 20 

часова 

• Место Србије у туризму 

Балканског полуострва - 2 часа 

• Перспективе развоја туризма 

Србије - 3 часа 

Перспективе 

развоја 

туризма 

Србије 

• Примена 

стечених знања 

на прогнозирање 

перспектива 

развоја туризма 

Србије 

• 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 

• Стратегија развоја 

туризма у Србији 

• Савремени трендови у 

туризму 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
 

– Агенцијско и хотелијерско пословање 

– Пословна кореспонденција 

– Основи економије 

– Географија 

– Историја 

– Историја уметности 

– Маркетинг у туризму и угоститељству 
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Назив предмета: 

 

Годишњи фонд 

часова: 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 

 
60(вежбе) 

 

Разред: четврти 
 

— Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања; 

— Развијање предузетничких вредности и способности да се препознају предузетничке могућности у локалној средини 

и делује у складу са тим; 

— Развијање пословног и предузетничког начина мишљења; 

— Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној орјентацији; 
Циљеви предмета — Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање); 

— Оспособљавање за израду једноставног плана пословања мале фирме; 

— Мултидисциплинарни приступ и оријентација на праксу; 

— Развијање основе за континуирано учење; 

— Развијање одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже. 
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ТЕМА 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да : 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 
 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

 

 

 

 

 
 

Предузетништ 

во и 

предузетник 

• Разумевање 

појма и значаја 

предузетништв; 

• Препознавање 

особености 

предузетника. 

• наведе одговарајуће примере 

предузетништва из локалног 

окружења; 

• наведе карактеристике предузетника; 

• објасни значај мотивационих 

фактора у предузетништву; 

• доведе у однос појмове 

иновативност, предузимљивост и 

предузетништво; 

• препозна различите начине 

отпочињања посла у локалној 

заједници. 

• Појам, развој и 

значај 

предузетништва; 

• Профил и 

карактеристике 

успешног 

предузетника; 

• Мотиви 

предузетника; 

• Технике и 

критеријуми за 

утврђивање 

предузетничких 

предиспозиција. 

 На почетку теме ученике упознати 

са циљевима и исходима наставе / 

учења, планом рада и начинима 

оцењивања / обавезом ученика да у 

току наставе редовно формирају 

радну свеску 

Реализација наставе: 
 

Предмет се реализује кроз: 
 

 Вежбе (60 часова) 

 
 

 Методе рада: 

 Радионичарски (све интерактивне 

методе рада) 
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Развијање и 

процена 

пословних 

идеја, 

маркетинг 

план 

• Развијање 

способности за 

уочавање, 

формулисање и 

процену; 

пословних идеја 

• Упознавање 

ученика са 

елементима 

маркетинг плана; 

• 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 

• Трагање за 

пословним идејама; 

• Процена пословних 

могућности за нови 

пословни подухват; 

• SWOT анализа; 

• Структура бизнис 

плана и маркетинг 

плана као његовог 

дела; 

 Мини предавања 

 Симулација 

 Студија случаја 

 Дискусија 

 

Подела одељења на групе 
 

Одељење се дели на 2 групе ( 2 

наставника) 
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 • Развијање смисла 

за тимски рад. 

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. 

• Елементи 

маркетинг микса 

(5П) – 

(производ/услуга, 

цена, канали 

дистрибуције, 

промоција, 

личност); 

• Рад на терену- 

истраживање 

тржишта; 

• Презентација 

маркетинг плана за 

одабрану бизнис 

идеју. 

 

 Место реализације наставе 

Вежбе се реализују у кабинету / 

учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 

 Предузетништво и предузетник: 

- Дати пример успешног предузетника 

и/или позвати на час госта – 

предузетника који би говорио 

ученицима о својим искуствима или 

посета успешном предузетнику; 

- Приликом навођења карактеристика 

предузетника осврнути се на 

предузетнике који се баве туризмом – 

туристичком супраструктуром; 

• Развијање и процена пословних 

идеја, маркетинг план: 

- Користити олују идеја и вођене 

дискусије да се ученицима помогне у 

креативном смишљању бизнис идеја и 

Управљање и 

организација, 

правни оквир 

за оснивање и 

функциониса 

ње делатности 

• Упознавање 

ученика са 

суштином 

основних 

менаџмент 

функција и 

вештина; 

• Упознавање 

ученика са 

специфичностим 

• 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 

• Менаџмент 

функције 

(планирање, 

организовање, 

вођење и 

контрола); 

• Појам и врсте 

трошкова, цена 

коштања; 
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 а управљања 

производњом/усл 

угама и људским 

ресурсима; 

• Упознавање 

ученика са 

значајем 

коришћења 

информационих 

технологија за 

савремено 

пословање; 

• Давање основних 

упутстава где 

доћи до 

неопходних 

информација. 

изради производни план за сопствену 

бизнис идеју у најједноставнијем 

облику ( самостално или уз помоћ 

наставника); 

• увиђа значај планирања и одабира 

људских ресурса за потребе 

организације; 

• користи гантограм; 

• објасни значај информационих 

технологија за савремено пословање; 

• схвати важност непрекидног 

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. 

• Инвестиције; 

• Преломна тачка 

рентабилности; 

• Менаџмент 

производње - 

управљање 

производним 

процесом/услугом; 

• Управљање 

људским 

ресурсима; 

• Управљање 

временом; 

• Инжењеринг 

вредности; 

• Информационе 

технологије у 

пословању; 

• Правни аспект 

покретања бизниса. 

одабиру најповољније. Препоручити 

ученицима да бизнис идеје траже у 

оквиру свог подручја рада али не 

инсистирати на томе. Ученици се дела 

на групе окупљене око једне пословне 

идеје у којима остају до краја. Групе 

ученика окупљене око једне пословне 

идеје врше истраживање тржишта по 

наставниковим упутствима. 

- Пожељно је организовати посету 

малим предузећима где ће се ученици 

информисати о начину деловања и 

опстанка тог предузећа на тржишту. 

 

 
• Управљање и организација: 

Препоручене садржаје по темама 

ученик савладава на једноставним 

примерима уз помоћ наставника 

- Давати упутстава ученицима где и 

како да дођу до неопходних 

информација. Користити сајтове за 

прикупљање информација 

(www.apr.gov.rs., www.sme.gov. rs. и 

Економија 

пословања, 

финасијски 

план 

• Разумевање 

значаја биланса 

стања, биланса 

успеха и токова 

готовине као 

• састави биланс стања на 

најједноставнијем примеру; 

• састави биланс успеха и утврди 

пословни резултат на 

најједноставнијем примеру; 

• Биланс стања; 

• Биланс успеха; 

• Биланс токова 

готовине (cash 

flow); 
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 најважнијих 

финансијских 

извештаја у 

бизнис плану; 

• Препознавање 

профита/добити 

као основног 

мотива 

пословања; 

• Разумевање 

значаја 

ликвидности у 

пословању 

предузећа. 

• направи разлику између прихода и 

расхода с једне стране и прилива и 

одлива новца са друге стране на 

најједноставнијем примеру; 

• наведе могуће начине финансирања 

сопствене делатности; 

• се информише у одговарајућим 

институцијама о свим релевантним 

питањима од значаја за покретање 

бизниса; 

• идентификује начине за одржавање 

ликвидности у пословању предузећа; 

• састави финансијски план за 

сопствену бизнис идеју самостално 

или уз помоћ наставника; 

• презентује финансијски план за своју 

бизнис идеју. 

• Извори 

финансирања; 

• Институције и 

инфраструктура за 

подршку 

предузетништву; 

• Припрема и 

презентација 

финансијског 

плана. 

други). 
 

- Основна пословна документација: 

CV, молба, жалба, извештај, 

записник... 

- Посета социјалним партнерима на 

локалном нивоу (општина, филијале 

Националне службе за запошљавање, 

Регионалне агенције за развој малих и 

средњих предузећа и сл.) 

 

 
• Економија пословања, 

финасијски план 

- Користити формулар за бизнис план 

Националне службе запошљавања. 

- Користити најједноставније табеле 
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Ученички 

пројект- 

презентација 

пословног 

плана 

• Оспособити 

ученика да 

разуме и доведе у 

везу све делове 

бизнис плана; 

• Оспособљавање 

ученика у 

вештинам 

презентације 

бизнис плана 

• 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 

 

• Израда целовитог 

бизнис плана за 

сопствену бизнис 

идеју; 

• Презентација 

појединачних/груп 

них 

бизнис планова и 

дискусија 

за израду биланса стања, биланса 

успеха и биланса новчаних токова. 

- Обрадити садржај на 

најједноставнијим примерима из 

праксе 

 

 
• Ученички пројект-презентација 

пословног плана: Позвати на 

јавни час успешног предузетника, 

представнике школе, локалне 

самоуправе и банака за процену 

реалности и иновативности бизнис 

плана. Према могућности 

наградити најбоље радове. У 

презентацији користити сва 

расположива средства за 

визуализацију а посебно 

презентацију у power point –у 

Оцењивање 
 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. активност ученика на часу 

2. редовност и прегледност радне 
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    свеске 

3. домаће задатке 

4. тестове знања 

5. израду практичних радова 

(маркетинг,организационо- 

производни и финансијски план) 

6. израду коначне верзије бизнис 

плана и његову презентацију 

 

Оквирни број часова по темама 
 

▪ Предузетништво и предузетник 6 

часова вежби 

▪ Развијање и процена пословних 

идеја, маркетинг план 16 часова 

вежби 

▪ Управљање и организација 20 

часова вежби 

▪ Економија пословања 10 часова 

вежби 

▪ Ученички пројект – 

презентација пословног 

плана 8 часова вежби 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМ 

―Основи економије; 

―Агенцијско и хотелијерско пословање; 

―Смештај у сеоском туристичком домаћинству; 

―Економика и организација туристичких предузећа. 

 

 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ПРЕМА ПРОГРАМУ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА 

ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ СВЕТА 

Недељни фонд: 2 
 

Годишњи фонд: 60 

Циљеви предмета: 

− Стицање знања о туристичко - географском простору и кретању у њему 

− Стицање знања о туристичким дестинацијама у свету, њиховој атрактивности и простирању 

− Упознавање са карактеристикама најпознатијих туристичких вредности појединих туристичких региона 

− Развијање свести о значају укључивања туристичких вредности у туристичку понуду 

− Разумевање међузависности туризма и географске средине 

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

Наставне теме и предвиђени број часова: 
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− Валоризација туристичких регија у туризму 2 часа 

− Туристичке регије Европе 10 часова 

− Туристичке регије Англоамерике 10 часова 

− Туристичке регије Латинске Америке 10 часова 

− Туристичке регије Африке 10 часова 

− Туристичке регије Азије 10 часова 

− Туристичке регије Аустралије са Океанијом 4 часа 

− Савремени трендови и перспективе развоја туризма 4 часа  

− Облици наставе: теоријска настава 

Корелација са другим предметима: 

Географија 

− Историја 

− Историја уметности 

− Маркетинг у туризму 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
 

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
 

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ, ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 
 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 6 од 2003. године , а измене и допуне у броју 23 од 2004, броју 9 од 

2005. и броју 11 од 2016. године 

 

Циљ предмета : 

1. да се код ученика изгради свест о томе да је хришћанство Црква тј. Конкретна Литургијска 

 

2. да се посведоче садржај вере и духовно искуство цркве 

 

3. да се скрене пажња ученицима да је појам личности кључни појам без кога се хришћанство не може разумети. Без правилног схватања овог појма 

не може се појмити да је хришћанска верау Бога живот а не академска доктрина или пак идеологија. 

4. да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот 

5. да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности цркве којој историјски припадају 

6. да им се омогући чување и неговање сопственог верског и културног идентитета 

7. упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене цркве треба остваривати у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање 

других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства 
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План и програм за IV разред средњих школа 

Наставне јединице

1. УВОД 

 

 

 
 

2. „Благословено Царство Оца и Сина и Светога Духа... ˮ 

3. „Заблагодаримо Господу... ˮ – узајамно даривање 

4. „Због свега и за све... ˮ 

5. Трпеза Господња – конкретност заједничарења 

6. „У миру изиђимо... ˮ 

 

1. Понављање кључних појмова обрађених у трећем разреду средње школе 

 

2. ЗА ЖИВОТ СВЕТА 

 
 

 
7. Хришћанско схватање историје 

8. Црква у прогону и слобода хришћана 

9. Појава и развој монаштва 

10. Јединство Цркве и сабори 

11. Мисија светих Кирила и Методија 

12. Светосавље – пут који води у Живот 

13. Косовски завет – есхатолошко опредељење народа 

14. Светитељи нашег рода – благо целог света 

15. Исихазам 

16. Есхатон као узрок постојања Цркве и историје (систематизација теме) 

3. ИСТОРИЈА И ЕСХАТОЛОГИЈА У ЦРКВИ 
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17. Егоизам 

18. Проблеми биоетике 

19. Хришћански поглед на болести 

20. Питања личног, породичног и друштвеног морала 

21. Хришћанство и изазови потрошачког друштва 

22. Деликвенција и вршњачко насиље 

23. Проблем теодицеје 

4. ХРИШЋАНСТВО У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 

 
 

5. ТАЧНО ИЗЛОЖЕЊЕ ПРАВОСЛАВНЕ ВЕРЕ 

24. Тачно изложење православне вере 
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23. НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ КУВАР 

 

 

СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈE, ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА 

 

 

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 

Опис рада 
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Стручна 

компетенција 
Јединице компетенције 

Организовање 

сопственог рада и 

радног места 

- Одржава хигијену и здравствено безбедноснe условe 

- Припрема опрему, уређаје и инвентар 

- Комуницира са сардницима 

- Учествује у изради дневног јеловника 

- Обавља процедуре затварања (процедуре «предаје смене») 
- Прати иновације у области куварства 

Пријем, обрада, 

паковање и 

складиштење 

намирница 

- 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 
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Стручна 

компетенција 
Јединице компетенције 

Припрема јела за 

издавање 

- 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 

Пријем и издавање 

поруџбине 

- Комуницира са конобарима у вези са поруџбинама 

- Сервира припремљена јела за услуживање 

- Декорише поруџбину 
- Сарађује са осталим одељењима угоститељског објекта 

Вођење 

евиденција 

- Требује потребну количину намирница 

- Пописује намирнице 

- Води евиденцију поруџбина и издатих јела 

- Води евиденцију о расходованим - неисправним намирницама 
- Примењује нормативе 
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10. 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. 

 

11. 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 

- 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, 

- савесно, одговорно, 

уредно и благовремено 

обавља поверене 

послове 

- испољи позитиван однос 

према примени 

санитарних и 

здравствених мера у 

процесу рада 
- испољи позитиван однос 
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 у кухињи и угоститељском предузећу 

- објасни принципе састављања и писања 

менија и јеловника 

- примењује стручну терминологију у 
куварству 

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 

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 професионално- 

етичким нормама и 

вредностима 

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 

- 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 

припрема јела 

за издавање 

- 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 

- 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“ 

прима и издаје - наведе нормативе формирања порције јела 
- објасни начин издавања јела по поруџбине 

- прима поруџбине од конобара 
- формира порције по нормативима 
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поруџбине или менију 

- објасни принципе и начине декорисања 

јела 

- израђује декоративне елементе 

- обликује поврће и воће 

- обликује млечне производе 

- сервира и декорише јела 

- издаје припремљена јела конобару на основу 

поруџбине 

 

 

Стручне 

компетенције 
Знања Вештине Ставови 

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

води 

евиденције 

- наведе врсте евиденција 

- опише процедуру евидентирања 

издатих оброка 

- објасни елементе калкулације за јела и 

меније 

- формира требовање намирница 

- попише намирнице 

- води евиденцију утрошених намирница 

- евидентира број издатаих оброка 

- евидентира расходоване намирнице 

- припреми тражене податке за калкулације и 

формирање ценовника 
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НАСТАВНИ ПЛАН 
 

 I разред II разред III разред укупно 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Б С 

А1: обавезни 
општеобразовни 
предмети 

11 2  374 68   9   288    8   240    902 68   970 

1. Српски језик 
и 
књижевност 

3   102    2   64    2   60    226    226 

2. Страни језик 2   68    2   64           132    132 

3. Физичко 
васпитање 

2   68    2   64    2   60    192    192 

4. Математика 2   68    2   64    1   30    162    162 

5. Рачунарство 
и 

информатик 
а 

 2   68                  68   68 

6. Историја               2   60    60    60 

7. Хемија 1   34                  34    34 

8. Екологија и 
заштита жс 

       1   32           32    32 

9. Географија 1   34                  34    34 

10. Социологија 
са пг 

              1   30    30    30 

А2:обавезни 
стручни предмети 

6 6 6 204 204 204 90 8 6 6 256 192 192 150 5 10 6 150 300 180 120 548 606 576 330 224 
2 

11. Здравствена 
култура 

2   68 
 

                 68    68 

12. Основе т и у 2   68                  68    68 

13. Куварство  12   408  60  12 6  384 192 90  10 6  300 180 120  109 
2 

372 270 173 
4 

14. Националне 
кухиње 

               2   60    60   60 

15. Економика т 

и у 
предузећа 

       1   32           32    32 

16. Основе 
услуживања 

              1   30    30    30 

17. Исхрана 2   68                  68    68 

18. Туристичка 
географија 

       1   32           32    32 

19. Предузетни                2   60    60   60 
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 штво                           

20. Професиона 
лна пракса 

      30       60           90 90 

Б:изборни 
предмети 

1   34    3   96    3   90    220    220 

1. Грађанско в- 
верска н 

1   34    1   32    1   30    96    96 

2. Изборни 

предмет 
према 

програму 

образовног 
профила 

       2   64    2   60    124    124 

Укупно А1+А2+Б 18 14  612 476  90 14 12 6 448 384 192 150 12 14 6 360 420 180 120 142 
0 

128 
0 

372 360 343 
2 

Укупно 32 1178 32 1174 32 1080 3432 
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ПРВИ РАЗРЕД 
 

ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (102 часа) 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број _11 од _28.06.2013_. године , а измене и допуне у броју 

  од . године . 

 

Циљ предмета :  
1. Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику 

2. Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усмeном и писаном изражавању 

3. Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога 

4. Упознавање књижевне уметности 

5. Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа 

6. Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности 

7. Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности 

8. Развијање хуманистичког и књижевног образовања на најбољим делима српске и светске културне баштине 
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НАЗИВ 

ТЕМЕ 

ЦИЉ ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула ученик 

ће знати ) 

Број 
 

часова 

по 

теми 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

в
еж

б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
тв

р
ђ
. 

О
ст

ал
и

х
 

ч
ас

о
в
а 

 
I 

 

Увод у 

проучавање 

књижевног 

дела 

•Увођење ученика 

у свет књижевног 

дела и 

књижевност као 

науку и уметност 

•разликује врсте уметности и 

њихова изражајна средства 

•објасни појам и функцију 

књижевности као уметности и 

однос књижевности и других 

уметности 

 

 

 
13 

 

 

 
12 

  

 

 
1 

 

  
•наведе научне дисциплине 

које се баве проучавањем 

књижевности 

   

  
• увиђа разлику између усмене 

и писане књижевности 

   

  
•разликује књижевне родове и 

врсте 

   

  
•одреди тему, мотив, сиже, 

фабулу, лик и идеју у 

књижевном делу 

   

  
•износи своје утиске и 

запажања о књижевном делу, 
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  тумачи његове битне чиниоце и 

вреднује га 

     

 
II 

 

Књижевност 

старог века 

 
•Упознавање 

ученика са 

митологијом, 

репрезентативним 

делима старог 

века и њиховим 

значајем за развој 

европске културе 

 
•објасни значај митологије за 

античку књижевност и развој 

европске културе 

•наведе имена аутора, називе 

обрађених дела и класификује 

их по културама којима 

припадају, књижевним 

родовима и врстама 

•објасни универзалне поруке 

књижевности старог века 

 

 

 
12 

 

 

 
10 

  

 

 
2 

 

 
III 

 

Средњовековна 

књижевност 

 
•Упознавање са 

споменицима 

јужнословенске 

културе, развојем 

писма и језика, 

делима 

средњовековне 

књижевности 

 
• наведе најзначајније 

споменике јужнословенске 

културе, језик, писмо и век у 

ком су настали 

• именује ауторе и дела 
 

• разуме поетику жанрова 

средњовековне књижевности 

• лоцира обрађене 

 

 

 
12 

 

 

 
10 

  

 

 
2 
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  текстове у историјски контекст 
 

• објасни значај 

средњовековне књижевности за 

српску културу 

     

 
IV 

 
Народна 

књижевност 

 
•Указивање на 

народну 

књижевност као 

израз колективног 

мишљења и 

осећања, ризницу 

народних обичаја, 

чувара моралног 

и националног 

кодекса 

 
•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 

 

12 

 

8 

 

2 

 

2 
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V 
 

Хуманизам и 

ренесанса 

•Упознавање са 

поетиком 

хуманизма и 

ренесансе, њеним 

најзначајним 

представницима и 

књижевним 

делима 

•наведе најзначајније 

представнике и њихова дела 

•објасни значење појмова 

хуманизам и ренесанса 

•наводи и на обрађеним делима 

образлаже одлике епохе 

• упореди вредности средњег 

века са вредностима хуманизма 

и ренесансе 

 

10 

 

9 

  

1 

 

 
VI 

 
Општи 

појмови о 

језику 

 
•Указивање на 

проучавање 

језика као 

система, 

упознавање са 

његовом 

функцијом, 

друштвеном 

условљеношћу и 

историјским 

развојем 

 
•објасни функцију језика и 

појам језичког знака 

•разуме природу модерног 

књижевног (стандардног) 

језика 

•наведе фазе развоја 

књижевног језика до 19. века 

•наведе дисциплине које се 

баве проучавањем језичког 

система 

 

 

 
5 

    

VII •Стицање знања 

из области 

•правилно изговара гласове и 

акценте књижевног језика 
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Фонетика 

фонетике 

(фонологије) 

књижевног језика 

и способности да 

се та знања 

примене у говору 

и писању 

•разликује гласовне 

алтернације 

10 7 1 2  

VIII 

 

 

Правопис 

•Оспособљавање 

ученика да пишу 

у складу са 

правописном 

нормом 

• уме да се служи правописом 
 

•примени знања о гласовним 

алтернацијама у складу са 

језичком нормом 

•примени употребу великог и 

малог слова у складу са 

језичком нормом 

•подели речи на крају реда у 

складу са језичком нормом 

 

10 

  

9 

 

1 

 

IX 
 

Култура 

изражавања 

•Оспособљавање 

ученика да 

користе 

различите облике 

казивања и 

функционалне 

стилове 

•опише стања, осећања, 

расположења, изрази ставове, 

донесе закључке у усменом и 

писаном изражавању 

•разликује функционалне 

стилове 

•препозна и примени одлике 

 

18 

 

1 

 

17 
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  разговорног и 

књижевноуметничког 

функционалног стила 

•попуњава формуларе, 

уплатнице, захтеве и слично у 

складу са језичком нормом 

     

 
 

ЛИТЕРАТУРА : 

1. Читанка за први разред средње школе, група аутора 
 

2. Граматика српског језика, Ж.Станојчић и Љ.Поповић, ЗУНС,1992 
 

3. Правопис српскога језика, Матица српска, 2010 
 

4. Теорија књижевности, Драгиша Живковић, Драганић, 1995 

 
Корелација са осталим предметима : историја, грађанско васпитање / верска настава 

 

 
 

СТРАНИ ЈЕЗИК 
 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (68 часова) 
 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 10 од 2012. године , а измене и допуне у броју 11 од 2013. 

године . 

Циљ предмета : 
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- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано 

и сходно ситуацији; 

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после 

завршетка свог образовања (током студија, у будућем послу или даљем образовању); 

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да  уоче контрасте и врше порђења у односу на сопсвену стварност; 

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и 

невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и 

самостално, учење другог и трећег страног језика; 

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1 према Заједничком европском оквиру. 
 

 

 
НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула 

ученик ће знати ) 

Број 
 

часова 

по 

теми 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

в
еж

б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
тв

р
ђ
. 

О
ст

ал
и

х
 

ч
ас

о
в
а 

 
I 

Starter 

 
- Обнављање 

граматичких знања 

везаних за: глагол 

TO BE у свим 

облицима; личне 

заменице 

(субјекатски облик); 

присвојни придеви 

изведени од личних 

заменица; показне 

заменице: THIS, 

THAT, THESE, 

 
*да постави и одговори на 

питања везана за тачно време, 

број телефона, место 

становања, националност 

*да спелује речи 

*да коришћењем присвојних 

придева говори о припадности 

 

 

 
4 

 

 

 
0 

 

 

 
2 

 

 

 
0 

 

 

 
2 
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 THOSE 

- Обнављање 

вокабулара везаног 

за: алфабет, 

националности, 

месеци у години, 

бројеви, школска 

опрема, часовник 

-Читање и 

разумевање текста 

-Вежбе говора: 

постављање и 

одговарање на 

питања 

      

 

 

 

 

 

II 

It’s my life 

 
-Проширивање 

граматичких знања 

везаних за: have got; 

присвојни придеви 

изведени од именица 

(присвојно ‘s); there 

is/there are; присвојне 

заменице 

-Увођење вокабулара 

везаног за: предмети 

из свакодневне 

употребе, породица 

 
*да говори о припадност 

користећи присвојне придеве и 

заменице 

* да набраја различите појмове 

користећи there is/there are 

*да се кроз слушање фокусира 

на одређену информацију 

*да опише своју породицу 

користећи граматику и 

вокабулар из лекције 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
1 
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 - Читање и 

разумевање текста 

-Слушање и 

разумевање језика 

- Вежбе говора кроз 

описивање породице; 

радног стола 

      

 

 

 

 

III 

Your day 

 
- Проширивање 

граматичких знања 

везаних за: Садашње 

просто време у свим 

облицима; прилоге за 

учесталост; личне 

заменице (објекатски 

облик) 

-Увођење вокабулара 

везаног за: предмете 

у школи, школске 

активности, 

свакодневне 

активности 

 

 
- Читање и 

 

 

 

 

* да употреби садашње просто 

време и прилоге за учесталост 

за описивање свакодневних 

активности 

* да се кроз слушање фокусира 

на одређену информацију 

 

 

 

 

 
13 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
3 
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 разумевање текста 
 

-Слушање и 

разумевање језика 

- Вежбе говора кроз 

описивање 

свакодневних 

активности 

      

 
IV 

Urban 

life 

 
- Проширивање 

граматичких знања 

везаних за: бројиве и 

небројиве именице, 

квантификаторе: 

some/any, 

much/many/a lot of 

- Увођење 

вокабулара везаног 

за: различите врсте 

продавница, 

просторије у кући и 

намештај, описивање 

града 

- Читање и 

разумевање текста 

 
*да опишу место у коме живе 

 

*да разликују бројиве од 

небројивих именица и да знају 

да употребе одговарајући 

квантификатор 

*да се кроз слушање фокусира 

на одређену информацију 

 

 

 
10 

 

 

 
4 

 

 

 
3 

 

 

 
1 
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 - Слушање и 

разумевање језика 

- Вежбе говора кроз 

размену 

информација о месту 

становања 

      

 

V 

 
Keep fit 

 
- Проширивање 

граматичких знања 

везаних за: модални 

глагол CAN за 

описивање 

способности; 

прилога за начин; 

употребу императива 

- Увођење 

вокабулара везаног 

за: спорт, спортску 

опрему, делове тела 

и здравље 

- Читање и 

разумевање текста 

- Слушање и 

разумевање језика 

 

 

*да говоре о способностима 

користећи модални глагол 

CAN 

*да говоре о спорту и здрављу 

користећи одговарајући 

вокабулар 

 

 

 

 

 

 
 

9 

 

 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 
 

2 
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 - Вежбе говора кроз 

давање савета 

везаних за здравље; 

причу о спортовима 

      

 

 

 
VI 

 

Eat well 

 

- Проширивање 

граматичких знања 

везаних за: употребу 

герунда са глаголима 

осећања; чланове 

(одређене и 

неодређене) 

- Увођење 

вокабулара везаног 

за: храну и припрему 

хране 

- Читање и 

разумевање текста 

- Слушање и 

разумевање језика 

 

*да изразе своје мишљење о 

нечему користећи глаголе 

осећања и герунд 

*да говоре о храни коју воле и 

њеној припреми 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

VII 

- Проширивање 

граматичких знања 

везаних за: Садашње 

трајно време; 

 

*да говоре о раличитим 

активностима у садшњости 
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My time поређење два 

садашња времена 

- Увођење 

вокабулара везаног 

за: одећу, компјутере 

и интернет 

-Разумевање језика 

кроз читање и 

одговарање на 

питања 

- Читање и 

разумевање текста 

- Слушање и 

разумевање језика 

- Вежбање говора 

кроз давање 

различитих 

предлога; описивање 

слике 

користећи садашње просто и 

садашње трајно време 

 

 
*да опишу задату слику 

користећи садашње трајно 

време 

 

 

 
14 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

 

 

 
3 

 

 

 
7 

 
 

ЛИТЕРАТУРА : 

Melanie Williams, Real life elementary, Longman, 2010 

Michael McCarthy, Felicity O’Dell, English vocabulary in use 

elementary, Cambridge 
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Корелација са осталим предметима : Социологија, екологија, 

историја, психологија 

 
 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (68 часова) 
 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 11 од 28. 06. 2013 . године , а измене и допуне у броју 

  од . године . 

 
 

Општи циљ предмета: 
 

Циљ физичког васпитаља је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим 

васпитно - образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном,афективном, 

моторичком), развоју моторичких способности,  стицаљу,  усавршаваљу и  примени  моторичких умеља, навика и 

неопходних теоријских знаља  у  свакодневним и специфичним условима живота и рада 

Посебни циљеви предмета: 

1. Подстицаље раста и развоја и утицаље на правил но држаље тела (превенција постуралних поремећаја); 
 

2. Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знаља неопходн их самостални рад на љима; 
 

3. Стицаље моторичких умеља (вештина) и теоријских знаља неопходних за љихово усвајаље; 
 

4. Проширеље и продубљаваље интересоваља које су ученици стекл и у основној школи и потпун ије сагледаваље 

спортске гране, за коју показују посебан интерес; 

5. Усвајаље знаља ради разумеваља значаја и сушти не физичког васnитаља дефинисан их оnштим циљем овог предмета 

(васпитно 

образовног подручја); 
 

6. Мотивација ученика за бављеље физичким активностима и формираље позитивних психа-социјалних образаца понашаља; 
 

7. Осnособљаваље ученика да стечена умеља, знаља и навике користе у свакодневним условима живота и рада. 
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НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула ученик ће 

знати ) 

Број 
 

часова 

по теми 
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Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

в
еж

б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
тв

р
ђ
. 

О
ст

ал
и

х
 

 

ч
ас

о
в
а 

 
I 

 

Теоријско 

 

-Очување и унапређење 

здравља 

 
- Препознавање везе између физичке 

активности и здравља 

 

4 

 

4 

   

образовање -Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

- Упозна се са основним 

законитостима, принципима и 

правилима, методима, средствима и 

оптерећењима физичког вежбања 

  

 -Развијање креативности кроз 

покрет 

Развијање позитивнњ слике о 

себи 

- Да схвате смисао, значај и вредност 

физичког вежбања и да га интегришу 

у свакодневни живот 

  

 
-Промовисање позитивних 

социјалних интеракција 

   

 
II 

 

 

Антропомо 

Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

- Унапређивати и одржавати 

антропомоторичке способности 

(снагу, издржљивост, брзину, 

гипкост и координацију) 

- Познавати спортске техничко 

16 4  12  
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то - 
 

ричке 

спосо- 

бности 

 

Оспособљавање за самостално 

вежбање у слободно време 

 

 
Очување и унапређивање 

здравља 

 

 
Развој позитивне слике о себи 

тактичке термине 
 

- Продубити знања о функционисању 

појединих органских система 

приликом вежбања и опоравка 

- Познавати основне појмове везане 

за карактеристике физичке 

активности: обим и интензитет 

- Знати како да прати реакције 

организма на оптерећење (мерење 

пулса, праћење дисања итд.) 

- Познавати пороцедуре безбедног 

вежбања 

Бити способан да самостално креира 

јдноставније програме физичког 

вежбања ( вежбе снаге, вежбе 

обликовања, трчање ) 

- Профилисиати сопствене потребе 

за физичким вежбањем и 

систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

- Одржавати личну и колективну 

хигијену 
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  - Коростити физичку активност као 

средство са суочавање са стресом и 

његовим последицама 

- Познавати узроке настајања 

неправилног држања тела 

- знати основне вежбе за најважније 

мишине групе за правилно држање 

тела 

- систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

- Промовисати физичку активност 

као део здравог начина живота 

- објективно вредновати и 

прихватати своје постигнуће и 

постигнуће других у физичкој 

активности 

- Потврђивати своје способности и 

стицати самопоуздање 

- Познавати основне појмове везане 

за карактеристике физичке 

активности: обим и интензитет 
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III 

 
 

Атлетика 

- Развијање моторичких умења 

и навика 

- Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

- Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

- Очување и унапређивање 

здравља 

- Развој позитивне слике о 

сцеби 

- Усавршавати умења из атлетике 

стечена у основном образовању 

- Унапређивати и одржавати 

антропомот. способности 

- Познавати основне појмове везане 

за карактеристике физичке 

активности: обим и интензитет 

- Знати како да прати реакције 

организма на оптерећење (мерење 

пулса, праћење дисања итд.) 

- Познавати пороцедуре безбедног 

вежбања 

Бити способан да самостално креира 

јдноставније програме физичког 

вежбања (вежбе снаге, вежбе 

обликовања, трчање) 

- Профилисиати сопствене потребе 

за физичким вежбањем и 

систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

Коростити физичку активност као 

средство са суочавање са стресом и 

12 6 6   
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  његовим последицама 
 

- Промовисати физичку активност 

као део здравог начина живота 

     

 
IV 

 

Спортска 

гимнастика 

 
Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

- Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

- Очување и унапређивање 

здравља 

- Развој позитивне слике о 

сцеби 

- Промовисање позитивних 

социјалних интеракција 

 
- Побољшати умења из гимнастике 

стечена у основном образовању 

- Познавање процедуре безбедног 

вежбања 

- Унапређивати и одржавати 

антропомот. способности 

- Познавати основне појмове везане 

за карактеристике физичке 

активности: обим и интензитет 

- Моћи да објективно вреднује и 

прихвата своје постигнуће и 

постигнуће других 

- Бити способан да самостално 

креира јдноставније програме 

физичког вежбања (вежбе снаге, 

вежбе обликовања, трчање) 

- Коростити физичку активност као 

средство са суочавање са стресом и 

 

12 

 

6 

 

6 
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  његовим последицама 
 

- Промовисати физичку активност 

као део здравог начина живота 

     

 

 

 
V 

 

Спортска 

игра 

-Развијање моторичких умења 

и навика 

-Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

- Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

- Очување и унапређивање 

- Поседовати умења из спортских 

игара стечена у основниом 

образовању 

- Имати профилисане сопствене 

потребе за физичким вежбањем и 

систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

- Коростити физичку активност као 

средство са суочавање са стресом и 

његовим последицама 

- Прихватитит сопствени физички 

12 5 7   
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 здравља 
 

- Развој позитивне слике о 

сцеби 

- Промовисање позитивних 

социјалних интеракција 

изглед и способности и бити свестан 

развојних промена 

- Потврђивати своје способности и 

стицати самопоуздање 

- Решавати проблеме уз поштовање 

свог окружења 

- Промовисати спортски фер-плеј 
 

- Препознавати негативности у 

спорту и критички се односитти 

према њима(допинг,груба игра, 

навијачки изгреди и сл.) 

- Коректно се односити према свим 

актерима спортског 

догађаја(играчи,тренери- 

наставници,судије,навијачи идр.) 

- Моћи да сарађује са свим 

члановима екипе и учествује у 

тимском раду 

     

 -Развијање моторичких умења 

и навика 

-Развијање и очување 

антропомоторичких 

- Поседовати и друга моторичка 

искуства у зависности од личних 

интересовања и могућности 

средине(плес,аеробик,клизање, 

12 3 7 2  
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VI 
 

Повезивање 

физичког 

васпитања 

са животом 

и радом 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

- Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

- Очување и унапређивање 

здравља 

- Развој позитивне слике о 

себи 

- Промовисање позитивних 

социјалних интеракција 

-Стицање знања за практичну 

примену у природи 

(излети,логоровања,зимовања, 

кросеви,планинарења и сл.) 

ради активног одмора и нових 

пријатних доживљаја 

вожња 

ролера,бицикла,пливање,скијање,ори 

јентиринг,борилачке вештине,итд.) 

- Знање руковања разним 

инструментима(бусола, двоглед, 

алтиметар ,фотоапарат, камера 

,коришћење топографских карата 

,итд.) 
 

- Знање пружања прве помоћи 
 

- Усвајање навика боравка и и схране 

у природи 

- Знање вожње скија и борда на снегу 

,скијање на води , вожња 

чамаца,једрење на дасци 

- Самостална припрема и избор 

потребне опреме и реквизита за ове 

активности 

     

 

Литература: 
 

Спортска гимнастика, Јарослава Драгојевић, Владимир Вукашиновић 
 

Основе кошарке, Миливоје Каралејић, Саша Јаковљевић 

Основе спортског тренинга, Владимир копривица 

Фудбал теорија и методика, Вељко Алексић 
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Општа антропомоторика, Милош Кукољ 

Одбојка, Предраг Немец 

Физиологија физичке активности, Златомир Николић, Настас Илић 

Билогија развоја човека са основама спортске медицине, Душан Угарковић 

Основе рукомета, Бранислав Покрајац 

Анатомија, Марјан Бошковић 

Теорија физичке културе, Божо Бокан 

Теорија и методика физичког васпитања, Драгољуб Вишњић, Александар јовановић 

Атлетика, Ђорђе Стефановић 

Корелација са осталим предметима : 

Биологија, Физика, Хемија, Музичко, Историја Рачунарство и информатика 

 

 

МАТЕМАТИКА (68 часова) 
 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику РС '' , број 10 од 2012. године . 

Циљ предмета :  1. Развијање логичког и апстактног мишљења 

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

3. Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа 

4. Развијање осећаја за простор , разликовање геометријских фигура и њихови узајамни односи 

5. Развијање систематичности , уредности , прецизности , темељности ,истрајности , критичности у раду 

6. Стицање способности за примену знања у стручно-теоретским предметима 

7. Формирање основа за наставак образовања 

8. Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина 

мишљења 
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НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку теме 

ученик ће знати ) 

Број 

часова 

по 

теми 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

б
р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

в
еж

б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
тв

р
ђ
. 

О
ст

ал
и

х
 

ч
ас

о
в
а 

 

 

 

 

 

I 

 
РЕАЛНИ 

БРОЈЕВИ 

 

#Проширивање 

знања о скупу 

реалних бројева 

 
# Упознавање са 

појмовима 

апсолутна и 

релативна грешка 

 
*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 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
3 
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  уочава релације 
N  Z  Q  R, I  R 

 
*израчуна вредност 

једноставног бројевног 

израза поштујући 

приоритет рачунских 

операција и употребу 

заграда 

*одреди апсолутну 

вредност реалног броја и 

графички представи на 

бројевној оси 

*заокругли број на 

одређени број децимала 

*одреди апсолутну и 

релативну грешку 

     

 

 

 
 

II 

 

ПРОПОРЦИО- 

НАЛНОСТ 

#Проширивање 

знања о 

пропорцијама и 

процентном 

рачуну 

 
#Оспособљавање 

за примену 

*израчуна одређени део 

неке величине 

* одреди непознате 

чланове просте 

пропорције 

*прошири или скрати 

размеру и примени је у 

 

 

 

 

 
12 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
3 
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ВЕЛИЧИНА пропорција и 

процената на 

решавање реалних 

проблема 

решавању проблема 

поделе 

*препозна директну или 

обрнуту 

пропорционалност две 

величине , примени је при 

решавању једноставних 

проблема и прикаже 

графички 

*одреди непознату 

главницу , проценат или 

процентни износ 

     

 

 

 
 

III 

 

 
РАЦИОНАЛНИ 

АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 

 

#Проширивање 

знања о 

полиномима 

 
#Разумевање 

поступка 

растављања 

полинома на 

чиниоце и 

одређивање НЗС и 

НЗД полинома 

 
*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 

 

 

 
17 

 

 

 
5 

 

 

 
5 

 

 

 
4 

 

 

 
3 
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  чиниоце 

* одреди НЗД и НЗС 

полинома 

*трансформише 

једноставнији рационални 

алгебарски израз 

     

 

 

 

 
IV 

 

 
ГЕОМЕТРИЈА 

 

 

#Обнављање 

основних појмова 

у геометрији 

 
#Проширивање 

знања о 

троугловима и 

четвороугловима 

*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 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 
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  троугла 

* конструише симетралу 

дужи , симутралу угла и 

висину троугла 

* конструише значајне 

тачке троугла 

* наведе својство 

тежишта 

* наведе основне релације 

у једнакокраком , односно 

једнакостраничном 

троуглу 

* разликује врсте 

четвороуглова и њихове 

особине 

* наведе ставове о 

паралелограму и уме да 

их примени 

* наведе особине 

специјалних 

паралелограма 

* формулише Талесову 

теорему и примени је на 

поделу дужи на n 

једнаких делова 

     

 #Проширивање 

знања о линеарној 

 
*дефинише појам 
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V 

 
 

ЛИНЕАРНЕ 

ЈЕДНАЧИНЕ 

И 

НЕЈЕДНАЧИНЕ 

једначини, 

неједначини и 

функцији 

#Оспособљавање 

за анализу 

графика функције 

и његову примену 

#Примена знања о 

линеарним 

једначинама, 

системима и 

неједначинама на 

реалне проблеме 

линеарне једначине 

* реши линеарну 

једначину 

*примени линеарну 

једначину на решавање 

проблема 

*реши једначину која се 

своди на линеарну 

*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 

 

 

 
19 

 

 

 
5 

 

 

 
9 

 

 

 
1 

 

 

 
4 

 

ЛИТЕРАТУРА : 

Математика за I разред средње школе - Радивоје Деспотовић ,Ратко Тошић ,Бранимир Шешеља(Завод за уџбенике и наставна средства 

Београд ) 

 
Корелација са осталим предметима : 

Рачунарство и информатика , Хемија , Економика туристичких и угоститељских предузећа , Предузетништво 
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РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА (68 часова – вежбе) 
 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 

  од . године . 

 

    10_ од _14.08.2012. године , а измене и допуне у броју 

 

Циљ предмета :  
1. Оспособљавање ученика за коришћење рачунарских система 

2. Оспособљавање ученика за рад са програмима за обраду текста 

3. Оспособљавање ученика за рад са програмима за табеларне прорачуне 

4. Оспособљавање ученика за израду слајд - презентација и њихово презантовање 

5. Оспособљавање ученика за коришћење Интернета и електронску комуникацију 
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НАЗИВ 

МОДУЛА 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ МОДУЛА 

( по завршетку модула ученик ће знати 

) 

Број 
 

часова 

по 

модулу 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

в
еж

б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
тв

р
ђ
. 

 
I 

 
Оспособљавање 

• разликује фазе историског развоја 

рачунара 

• дефинишу појмове хардвера и 

софтвера 

• разликују јединице за меру 

количине података 

• разликују основне компоненте 

рачунара 

• разликују факторе који утичу на 
перформансе рачунара 

• разликује врсте софтвера 

• дефинише оперативни систем(ОС) 

и наводи његове главне функције 

• подешава радно окружење ОС 

    

ОСНОВИ ученика за   

РАЧУНАРСКЕ коришћење   

ТЕХНИКЕ рачунарских   

 система 12 12 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

576 

 

  

 

  • организује фасцикле и управља 
њима и датотекама 

• разликује типове датотека 

• користи текст едитор ОС 

• црта помоћу програма у оквиру 
ОС 

• инсталира нови софтвер 

• обезбеђује заштиту рачунара од 
штетног софтвера 

• инсталира периферне уређаје 

• наводи примере и предности 

умрежавања рачунара 

• манипулише дељивим ресурсима 

у локалној мрежи 

• управља штампањем документа 

• примењује здравствене и 

сигурносне мере заштите при 
коришћењу рачунара 

• примењује и поштује законска 

решења и вези са ауторским 
правима и заштитом података 

    

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

577 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
II 

ОБРАДА 

ТЕКСТА 

 
Оспособљавање 

ученика за рад 

са програмима 

за обраду 

текста 

• подешава радно окружења 
програма за обраду текста 

• 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 

уграђени у програм за обраду 

текста 

• прегледа и штампа текстуални 

документ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 

 

 
III 

ТАБЕЛАРНИ 

ПРОРАЧУНИ 

 
Оспособљавање 

ученика за рад 

са програмима 

за табеларне 

прорачуне 

• подешава радно окружење 

програма за табеларне прорачуне 

• управља табеларним документима 
и чува их у различитим верзијама 

• уноси податке различитих типова 

– појединачно и аутоматски 

• измени садржај ћелија 

• сортира и поставља филтере 

• манипулише врстама и колонама 

• организује радне листове 

• уноси формуле у ћелије 

• форматира ћелије 

• бира, обликује и модификује 

графиконе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 
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  • подешава изглед странице за 
штампање табеларног документа 

• исправља грешке у формулама и 

тексту 

• прегледа и штампа табеларни 

документ 

    

 
IV 

СЛАЈД -- 

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

 
Оспособљавање 

ученика за 

израду слајд - 

презентација и 

њихово 

презантовање 

• подешава радно окружења 

програма за израду слајд – 

презентације 

• управља слајд – презентацијама и 
чува их у различитим форматима 

и верзијама 

• додаје и премешта слајдове 

• користи различите организације 

слајдова 

• уноси и форматира текст на слајду 

• додаје различите 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 

• припрема за штампу и штампа 
презентацију 

• подешава презентацију за јавно 

приказивање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 
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  • излаже слајд – презентацију     

 
V ИНТЕРНЕТ 

И ЕЛЕКТРОНСКА 

КОМУНИКАЦИЈА 

. 

Оспособљавање 

ученика за 

коришћење 

Интернета и 

електронску 

комуникацију 

• објасни појам и структуру 
Интернета 

• разликује начине повезивања 

рачунара са Интернетом 

• разликује Интернет – сервисе 

• објасни појмове хипертекста и 

WWW 

• користи садржаје са веба(WWW – 
сервиса) 

• проналази садржаје на вебу 

помоћу претраживача 

• преузима садржаје са веба 
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  • комуницира путем електронске 

поште 

• разликује предности и недостатке 

електронске комуникације 

• користи разноврсне Интернет – 
сервисе 

• објашњава појам електронског 

пословања 

• објашњава могуће злоупотребе 

Интернета 

• примењује безбедносне мере 

приликом коришћења Интернета 

• примењује правила лепог 

понашања на мрежи 

• поштује ауторска права за 

садржаје преузете са мреже 

14  14  

ЛИТЕРАТУРА : ECDL 4 – Microsoft Office XP, Аутори: Brendon Munnely, Paul Holden 

 

Корелација са осталим предметима : Српски језик, савремена кореспонденција и канцелариско пословање 
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ч
ас

о
в
а 

ХЕМИЈА (34 часа) 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' број 10 од 2012_. године 

 

 

Циљ предмета : 
 

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

2. Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене; 

3. Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању; 

4. Развој хемијске научне писмености; 

5. Препознавање, разумевање и примена хемијских знања у свакодневном животу и професионалном раду; 

6. Разумевање корисности од хемијске производње и за одабрану струку; 

7. Развој способности за сагледавање потенцијалних ризика, могућности превенције и мере заштите при хемијским незгодама у 

свакодневном животу и професионалном раду; 

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

9. Развој комуникативности и спремности за сарадњу и тимски рад; 

10. Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу; 

11. Развој свести о сопственом знању и потреби за даљим професионалним напредовањем. 
 

 

 
НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула ученик ће 

знати ) 

Број 
 

часо 

ва по 

теми 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
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а 

о
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I 

 
 

СТРУКТУРА 

СУПСТАНЦЕ 

 

# Разумевање 

корпускуларног 

концепта грађе 

супстанци 

 

 
# Разумевање односа 

између структуре 

супстанци и њихових 

својстава 

 

 
# Разумевање утицаја 

међумолекулских 

сила на физичка 

својства супстанци 

*да објасни електронеутралност 

атома 

*да разуме појам изотопа и 

примену изотопа 

*да разликује атом од јона 
 

*симболе елемената и формуле 

једињења 

*да објасни узрок хемијског 

везивања атома 

*да објасни типове хемијских 

веза 

*да разликује јонску везу од 

ковалентне везе 

*да разликује неполарну од 

поларне ковалентне везе 

*разуме да својства хемијских 

једињења зависе од типа 

хемијске везе 

*да разуме појам релативне 

атомске масе и релативне 

молекулске масе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
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  *да разуме појам количине 

супстанце и повезаност 

количине супстанце са масом 

супстанце 

*да зна квантитативно значење 

симбола и формула 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II 

 
 

ДИСПЕРЗНИ 

СИСТЕМИ 

# Разумевање односа 

између квалитативног 

састава дисперзног 

система и његових 

својстава 

#Разумевање односа 

између квантитативног 

односа компоненти 

раствора и његових 

својстава 

#Сагледавање значаја 

примене дисперзних 

система у 

свакодневном животу 

и професионалном 

раду 

*да разуме да су дисперзни системи 

смеше више чистих супстанци 

*да разликује дисперзну фазу и 

дисперзно средство 

*да објасни појам хомогене смеше 
 

да објасни везу између величина 

честица раствора и врсте раствора 

*да зна појам и разуме примену 

аеросола, суспензија, емулзија и 

колоида 

*разуме утицај температуре на 

растворљивост супстанци 

*да израчуна масени процентни 
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  садржај раствора 
 

*да разуме појам количинске 

концентрације раствора 

     

 

 

 

 

 

 
III 

 
 

ХЕМИЈСКЕ 

РЕАКЦИЈЕ 

#Разумевање концепта 

одржања материје кроз 

принципе одржања 

масе и енергије 

#Разумевање 

корпускуларног 

концепта у процесу 

одигравања хемијских 

реакција 

*да разуме да хемијска промена 

значи настајање нових супстанци, 

раскидањем старих и стварањем 

нових хемијских веза 

*да разликује реакције синтезе и 

анализе 

*да напише једначине за хемијске 

реакције 

*да примени и користи знања из 

стехиометријског израчунавања на 

хемијским једначинама 

*да разликује егзотермне и 

ендотермне реакције 

*да зна факторе који утичу на 

брзину хемијске реакције 

 

 
*да разуме значај хемијске 

равнотеже за процесе  из 
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  свакодневног живота 
 

*да објасни појам електролита 
 

*да разуме појам јаких и слабих 

електролита 

*да прикаже електролитичку 

дисоцијацију киселина, база и соли 

хемијским једначинама 

*да разликује киселу, базну и 

неутралну средину на основу рH 

вредности раствора 

     

 #Разумевање односа 

структуре супстанци и 

њихових својстава 

#Сагледавање значаја 

примене елемената и 

једињења у 

професионалном раду 

и свакодневном 

животу 

#Разумевање значаја 

и примене елемената, 

једињења и легура у 

техничко- 

*да разуме периодичну промену 

својстава елемената у ПСЕ 

*да разликује метале, неметале и 

металоиде 

*да зна карактеристична својства 

неметала: водоника, кисеоника, 

азота, угљеника, фосфора, сумпора, 

хлора и њихових важнијих 

једињења, као и њиховог ефекта на 

живи свет 

*да зна карактеристична својства 

метала: натријума, калијума, 
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IV 

 
 

ХЕМИЈА 

ЕЛЕМЕНАТА 

И ЈЕДИЊЕЊА 

технолошким 

процесима 

магнезијума, калцијума, 

алуминијума и олова и њихових 

важнијих једињења, као и њиховог 

ефекта на живи свет 

*да зна општа својства прелазних 

метала и њихових једињења и 

њихову примену у струци 

 

 
*да објасни процесе оксидације и 

редукције као отпуштања и 

примања електрона 

*да разуме шта је оксидациони број 

и како се одређује оксидациони број 

атома у молекулу 

*да препознаје практичан значај 

електролизе 

*да препознаје примере корозије у 

окружењу 

*својства атома угљеника у 

органским молекулима 

*класификацију органских 

једињења (према структури и врсти 

 

 

 
20 
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  хемијских веза) 
 

*како хемијска својства зависе од 

природе хемијске везе 

*хемијска својства органских 

једињења која имају примену у 

струци и свакодневном животу 

     

 
V 

 
ХЕМИЈСКИ 

АСПЕКТИ 

ЗАГАЂИВАЊА 

ЖИВОТНТЕ 

СРЕДИНЕ 

#Развој одговорног 

става према 

коришћењу супстанци 

у свакодневном 

животу и 

професионалном раду 

#Разумевање и 

просуђивање начина 

одлагања и 

уништавања 

хемијских загађивача 

животне средине 

*да разуме и објасни штетно дејство 

неких супстанци на животну 

средину и здравље људи, 

најчешће изворе загађивања 

атмосфере, воде и тла 

*да разуме и објасни значај 

пречишћавања животне средине 

*да разуме значај правилног 

одлагања секундарних сировина 
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ЛИТЕРАТУРА: 
 

Хемија за први разред трговинских стручних школа – Розалија Хорват и Радивој Николајевић ( Завод за уџбенике и наставна средства 

Београд ) 

Органска хемија - Морисон и Бојд 
 

Опћа и анорганска кемија - Филиповић, Липановић 
 

Корелација са осталим предметима : - Екологија и заштита животне средине, Исхрана, Здравствена култура 

 

ГЕОГРАФИЈА (34 часа) 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 10 од 14.8.2012.. године . 

 
Циљ предмета 2: 

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

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

Стицање нових и продубљених знања и објашњења о савременим географским појавама, објектима и процесима на територији 

Републике Србије; 

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

Разумевање актуелне географске стварности наше земље и савременог света; 

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

мултиетничком, мултикултуралном и мултијезичком свету; 

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

Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењу и за активно учествовање у заштити, обнови и унапређивању 

животне средине. 
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ТЕМА 

 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Број 
 

часова 

по теми 

Број 

часова 

обраде 

Број 

часова 

вежби 

Број 

часова 

утврђ. 

Осталих 

часова 

 

У
в

о
д

 

• Стицање 

знања о 

предмету 

проучавања, 

подели, 

значају и 

месту 

географије у 

систему наука 

 

• Уочавање и 

схватање 

корелативних 

односа између 

географије и 

других 

природних и 

друштвених 
наука 

• дефинише предмет изучавања, значај, развој и место 

географије у систему наука 

• разликује природне и друштвене елементе 
географског простора и схвата њихове узајамне 

узрочно-последичне везе и односе 

• одреди место географије у систему наука 

• препозна значај и практичну примену географских 

сазнања 

2 1   1 
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• 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 

3 2  1  
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а
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• Стицање 

нових и 

продубљених 

знања о 

природи 

Србије и 

њеном 

утицају на 

живот и 

привредне 

делатности 

људи 

 

• Сагледавање 

физичко- 

географских 

компонената 

простора 

Србије и 

разумевање 

њиховог 

значаја за 

живот људи и 

могућности 

развоја 

привреде 

• одреди у геолошком саставу Србије заступљеност стена 
различите старости, састава и порекла значајних за појаву 

руда и минерала 

• лоцира у оквиру геотектонске структуре Србије велике 

целине: Српско-македонску масу, Карпато- балканиде, 

Унутрашње динариде, Централне динариде и Панонску 

депресију и објасни њихов постанак (деловање 

унутрашњих тектонских и спољашњих сила) 

• идентификује основне макро-целине рељефа Србије: 

Панонски басен и Планинску област 

• 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 

6 4  2  
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• Проширивање 

знања о 

демографском 

развоју и 

распореду 

становништва 

у Србији 

 

• Уочавање 

демографских 

проблема и 

могућности 

њиховог 

превазилажењ 

а за 

свеукупни 

друштвено- 

економски 

развитак наше 

земље 

 

• Формирање 

свести о 

неговању 

националног 

и културног 

идентитета 

• опише антропогеографска обележја и историјско- 
географски континуитет насељавања Србије 

• објасни кретање становништва и територијални 

размештај становништва у Србији 

• укаже на промену броја становника Србије и наведе 

факторе који условљавају промене становништва 

•  уз помоћ 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 

5 4  1 
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П
р

и
в

р
ед

а
 С

р
б
и

је
 

• 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 

2 1    
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 Р
ег

и
о
н

а
л

н
е
 ц

ел
и

н
е 

С
р

б
и

је
 

• 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 

10 7  3  
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 С
р

б
и

ја
 и

 с
а
в

р
ем

ен
и

 п
р

о
ц

ес
и

 у
 Е

в
р

о
п

и
 и

 С
в

ет
у

 

• 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 

• 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 

6 4  2  

 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
 

- Српски језик и књижевност 
 

- Историја 
 

- Економика туристичких и угоститељских предузећа 
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- Туристичка географија 
 

- Предузетништво 
 

- Грађанско васпитање 
 

- Верска настава 

 

 

ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА (68 часова) 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број _ 10_ од 2012_. године , а измене и допуне у броју    

од . године . 

Циљ предмета : 

1. Стицање знања о основним принципима савремене заштите здравља, превентивним активостима које су 

најефикасније у заштити здравља становништва 

2. Стицање знања о хигијенским принципима на основу којих ученици формирају позитиван став са циљем да се 

усвоји и увек примењује здраво понашање- здрав стил живљења као основа за очување здравља 

3. Стицање знања и усвајање вештина о указивању неодложне помоћи животно угроженим лицима у непредвиђеним 

ситуацијама 
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НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула ученик 

ће знати ) 

Број 
 

часова 

по 

теми 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
тв

р
ђ
. 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

О
б

н
ав

. 

О
ст

ал
и

х
 

ч
ас

(в
еж

. 

си
ст

.)
 

  
-Усвајање 

одговорности и 

доследности према 

личном здрављу и 

здрављу других 

 
-наведе дефиницију здравља СЗО 

 

-објасни појам душевног и 

телесног здравља 

-наведе факторе који утичу на 

здравље 

     

 
I 

ЛИЧНА 

ХИГИЈЕНА И 

ХИГИЈЕНА 

ФИЗИЧКЕ 

КУЛТУРЕ 

-Стицање знања о 

значају који лична 

хигијена има за 

очување и 

унапређење здравља 

-објасни значај редовног 

лекарског прегледа 

-одржава личну хигијену 
 

-одабере здравствено исправна 

средства за одржавање личне 

хигијене 

 

 

 

 

 
19 

 

 

 

 

 
13 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 
2 

 -Стицање знања о 

болестима које се 

преносе полним 

контактом 

-одабере и употреби одговарајућу 

заштиту од болести које се 

преносе полним контактом 

    

  -одабере и употреби одговарајуће 

контрацептивно средство 
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-Стицање знања о 

примени 

контрацептивних 

средстава 

 

 
-Стицање знања о 

утицају атмосферских 

фактора воде и 

физичке активности 

на очување и 

унапређење здравља 

-одабере адекватну обућу и одећу 

 

 

 

 
-користи благодети воде, ваздуха, 

и сунчевог зрачења у циљу 

унапређивања здравља 

-примени мере којима се штити 

од неповољног дејства сунчевог 

зрачења 

-усвоји и планира физичке 

активности- здрав стил живота 

     

 

 

 

 
II 

 

МЕНТАЛНА 

ХИГИЈЕНА 

 
-Стицање знања о 

значају, очувању 

менталног здравља и 

упознавање са 

факторима који могу 

да наруше ментално 

здравље 

 

 
-Стицање знања о 

ризичном понашању 

 

-примени мере којима се 

прилагођава утицајима средине и 

делује као стабилна и зрела 

личност 

-примени мере којима се одупире 

факторима који нарушавају 

ментално здравље 

-примени мере које подижу ниво 

психичке кондиције 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
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 деце и адолесцената 

 

 

-Стицање знања о 

болестима зависности 

и њиховој превенцији 

-усвоји здрав стил живота што 

значи да не постане зависан од 

никотина, алкохола и опојних 

дрога. 

     

 

 

 
III 

 
 

ХИГИЈЕНА 

ИСХРАНЕ 

 

 

 
-Стицање знања о 

правилној исхрани 

 

 
-Стицање знања о 

последицама 

неправилне исхране 

 
-објасни улогу хранљивих 

материја у организму 

-објасни принципе правилне 

исхране 

-примени пирамиду исхране 
 

-наведе последице неправилне 

исхране 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

1 (сис.) 
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IV 
 

КОМУНАЛНА 

ХИГИЈЕНА 

 
- Стицање знања о 

позитивним и 

негативним утицајима 

спољне средине на 

здравље 

 

 
-Стицање знања о 

значају воде за пиће, 

земљишта, атмосфере, 

аерозагађења и 

отпадних материја 

 

 
-Стицање знања о 

зрачењима у животној 

средини 

 
-наведе како влага, атмосферски 

притисак, кретање ваздуха и 

температура утичу на здравље 

-наведе како аерозагађење 

доводи до настанка болести 

-опише значај хигијенски 

исправне воде за пиће и болести 

које се повезују са загађеном 

водом 

-наведе методе пречишћавања 

воде 

-наведе методе уклањања 

отпадних материја 

-одлаже материјал за рециклажу 

у зависности до порекла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

V 
 

ХИГИЈЕНА 

РАДА 

- Стицање знања о 

дејству штетних 

нокси и других 

фактора у радној 

средини који доводе 

до нарушавања 

-наведе факторе и штетне ноксе 

које утичу на здравље у радној 

средини 

-објасни последице деловања 

штетних фактора у радној 

средини 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 
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 здравља 

 

 

-Стицање знања о 

превенцији 

професионалних 

обољења и 

трауматизма 

-опише значај умора, замора, 

премора код појединих врста 

рада 

-примени хигијенске методе за 

обнављање радне способности 

-примени превентивне мере у 

циљу очувања здравља и 

спречавања професионалних 

болести и трауматизма 

     

 

 

 
VI 

 

ОСНОВЕ ПРВЕ 

ПОМОЋИ 

 
- Усвајање вештина за 

пружање помоћи 

лицима у бесвесном 

стању 

 

 
-Стицање знања о 

кардиопулмоналној 

реанимацији и 

усвајање вештина у 

техници оживљавање 

 

 
-Усвајање вештина за 

практично пружање 

 
-дефинише прву помоћ и разуме 

њен значај 

-утврди стање свести, постојање 

дисања, постојање срчаног рада 

-препозна различите нивое 

поремећаја свести и збрине 

повређеног на одговарајући 

начин 

-постави повређеног у бочни 

релаксирајући положај 

-препозна престанак дисања и 

рада срца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

(сис.) 
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 прве помоћи код 

крварења, рана и 

повреда зглобно- 

коштаног система 

 

 
-Стицање знања о 

повреда изазваним 

физичким, хемиским 

и биолошким 

факторима 

-изводи кардиопулмоналну 

реанимацију 

-заустави крварење различитим 

методама 

-правилно збрине рану 
 

-препозна знаке повреда зглобова 

и костију 

-изврши имобилизацију 
 

-препозна различите термичке 

повреде и на одговарајући начин 

их збрине 

-пружи адекватну прву помоћ 

код повреде електрицитетом 

-препозна хемијска оштећења 

организма и збрине их 

-пружи прву помоћ код 

биолошких повреда 
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ЛИТЕРАТУРА : 
 

1. Хигијена и здравствено васпитање- за први разред средњих стручних школа 
 

2. Екологија и заштита животне средине- за први разред средњих стручних школа 
 

3. Приручник за прву помоћ 
 

4. Интернет, часописи... 

 
Корелација са осталим предметима : 

биологија, хемија, физика 

 
 

ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА (68 часова) 

 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број од . године , а измене и допуне у броју од 

  . године . 
 

Циљ предмета :  
1.разумевање теоријских основа , основних принципа и организације туризма 

2.схватање туристичке индустрије кроз међузависности различитих сектора 

3. упознавање ученика са делатношћу угоститељства, његовим карактеристикама и значајем 
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НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула 

ученик ће знати ) 

Број 
 

часова 

по 

теми 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

в
еж

б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
тв

р
ђ
. 

О
ст

ал
и

х
 

ч
ас

о
в
а 

 
I 

       

Појмовне основе 

туризма 

-упознавање ученика 

са основним 

појмовима из 

туризма 

 

 
-да дефинише појмове 

:туризам, 

туриста,пословни 

путник,туристичка 

дестинација, туристичко 

место,туристичка регија 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

1 

  
-да описује људске 

потребе 

   

  
-да описује туристичке 

потребе и мотиве 
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II 

 
Облици,функције 

и видови туризма 

 
-упознавање ученика 

са 

видовима,облицима 

и функцијама 

савременог туризма 

 

-да разликује облике 

туризма 

-описује видове туризма 
 

-познаје карактеристике 

видова туризма 

-наводи функције 
 

-описује видове туризма 
 

-разликује привредне и 

непривредне функције 

туризма 

 

 

 
6 

  

 

 
4 

 

 

 
2 

 

 
III 

 

 

 

 

 
Туристичко 

тржиште 

 

 

 

 

-упознавање ученика 

са карактеристикама 

туристичког 

тржишта 

 

 

 
-да дефинише туристичко 

тржиште 

-да познаје 

карактеристике 

туристичког тржишта 

-да дефинише туристичку 

тражњу 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

  

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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  -да описује 

специфичности 

туристичке тражње 

-да дефинише туристички 

промет 

-да дефинише туристичку 

понуду 

-да описује 

специфичности 

туристичке понуде 

-да разликује факторе 

понуде и тражње 

     

 
IV 

 

 
Нови трендови у 

туризму и 

угоститељству 

 

 

-упознавање ученика 

са савременим 

туристичким 

кретањима 

 

 

-да наведе нове трендове 

у туризму и 

угоститељству 

-да познаје 

карактеристике развоја 

домаћег и иностраног 

туризма 

-да опише нове форме 

 

 

 
8 

  

 

 
7 

 

 

 
1 
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  туристичке индустрије 
 

-да дефинише индустрију 

слободног времена 

-да дефинише хотелске и 

ресторанске ланце 

-да дефинише 

подстицајна путовања 

     

 
V 

 

 
 

Угоститељство 

 

 
-упознавање ученика 

са појмом 

угоститељство и 

његовим местом и 

значајем у 

привредним 

делатностима 

 

 

-да наведе дефиницију 

појма угоститељства 

-да опише настанак и 

развој угоститељства 

-да познаје место и улогу 

угоститељства у привреди 

земље 

-да објасни значај 

угоститељства за 

стратешки развој Србије 

-да наведе задатке и 

објасни значај 

 

 

 

 

 
5 

  

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 
1 
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  угоститељства      

 

 

 
VI 

 

 

 

 
Услуге у 

угоститељству 

 

 

 
-оспособљавање 

ученика да 

прилагоде 

угоститељске услуге 

жељама и потребама 

гостију 

 

 

 
-да објасни појам 

угоститељске услуге 

-да разликује врсте 

угоститељских услуга 

-да објасни појам 

угоститељске понуде 

-да описује квалитет 

угоститељске услуге 

 

 

 

 

 
5 

  

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 
1 
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VII 

 

 

Угоститељске 

пословне 

јединице 

 

 

 
-оспособљавање 

ученика да разликују 

угоститељске 

пословне јединице 

према намени и 

услугама које 

пружају 

 

 

 
-да наведе дефиницију 

угоститељске пословне 

јединице 

-да разликује врсте 

угоститељско пословних 

јединица 

-да познаје правилник о 

категоризацији 

угоститељско пословних 

јединица 

-да разликује 

угоститељску понуду 

различитих угоститељско 

пословних јединица 

-да описује опремљеност 

угоститељско пословних 

јединица сходно 

категорији и врсти 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

  

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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VIII 

 

 

Кадрови у 

угоститељству 

 

 

 

 

 
-упознавање ученика 

са значајем улогом и 

структуром кадрова 

у угоститељству 

 

 

 

 

 
-да објасни значај и улогу 

кадрова у угоститељству 

-да објасни структуру 

кадрова у угоститељству 

 

 

 

 

 
4 

  

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
IX 

 

 

 

 
Узансе у 

угоститељству 

 

 

 

 

 
-упознавање 

ученика са 

пословним 

обичајима 

у угоститељству 

 

 

 

 

 
-да дефинише узансе 

 

-да описује пословне 

обичаје 

 

 

 

 

 
6 

  

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
2 

 

ЛИТЕРАТУРА : 

 

Основе туризма и угоститељства за I разред угоститељско туристичке школе - О.Бакић, М.Николић 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

611 

 

  

 

Корелација са осталим предметима 

Основе услуживања,економика туристичких и угоститељских предузећа 

 

 

 
КУВАРСТВО (408 часова – вежбе) 

БЛОК НАСТАВА (60 часова) 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 8 од 11.6.2013. године , а измене и допуне у броју 

од . године . 

Циљ предмета : 1. Развијање способности за примену хигијенских стандарда у куварству 

2. Развијање способности за механичку обраду и примену животних намирница у куварству 

3. Развијање способности за припрему, примену и издавање фондова и сосова 

4. Развијање способности за припрему и издавање салата 

5. Развијање способности за припрему, примену и издавање бистрих и густих супа, чорби 

6. Развијање способности за припрему, примену и издавање топлих предјела 

7. Развијање способности за припрему и издавање готових јела 

8. Развијање способности за израду угоститељске понуде 
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НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула 

ученик ће знати ) 

Број 
 

часова 

по 

теми 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

в
еж

б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
тв

р
ђ
. 

О
ст

ал
и

х
 

ч
ас

о
в
а 

I 

УВОД У 

КУВАРСТВО 

 
# Оспособљавање 

ученика за примену 

хигијенских 

стандарда у 

куварству, за 

механичку обраду и 

примену сировина у 

куварству 

 
*да дефинише појмове 

куварство и кухиња 

*да објасни значај и задатке 

куварства 

*да примењује принципе 

HCCP-а у куварству 

*да користи стручне изразе 

у куварству 

*да наведе основне 

карактеристике животних 

намирница 

*да дефинише појмове месо 

 

 

 

 

 
186 

 

 

 

 

 
/ 

 

 

 

 

 
186 

 

 

 

 

 
/ 

 

 

 

 

 
/ 
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  и месне прерађевине, рибе, 

ракове, шкољке и морске 

плодове, млеко и млечни 

производи, јаја, поврће, 

воће, зачини и масноће 

*да објасни начине 

складиштења животних 

намирница 

*да примењује животне 

намирнице 

*да познаје органолептичка 

стања животних намирница 

*да контролише исправност 

животних намирница 

*да складишти животне 

намирнице 

     

 
II 

ТЕРМИЧКЕ- 

ТОПЛОТНЕ 

ОБРАДЕ 

НАМИРНИЦА 

 

 

 
#Оспособљавање 

ученика за 

термичко-топлотну 

обраду животних 

намирница 

 

 

 
*да дефинише термичку 

(топлотну) обраду 

намирница 

* да разликује врсте 

термичке обраде према 

средини у којој се 
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  припремају 
 

*да опише врсте термичке 

обраде намирница 

 
*да термички обрађује 

животне намирнице 

48 / 48 / / 

 

III 

ФОНДОВИ И 

СОСОВИ 

 
#Оспособљавање 

ученика за 

припрему, примену 

и издавање фондова 

и сосова 

 
#Оспособљавање 

ученика за израду 

основних 

калкулација 

 
*да дефинише фондове- 

сосове 

*да наведе врсте фондова- 

сосова 

*да разликује нормативе и 

израђује основне 

калкулације за фондове- 

сосове 

*да описује начине 

припреме намирница за 

фондове-сосове 

* да наведе примену 

фондова у куварству 

*да комбинује технике 

термичке обраде 

*да припреми фондове- 

 

 

 

 

 
96 

 

 

 

 

 
/ 

 

 

 

 

 
96 

 

 

 

 

 
/ 

 

 

 

 

 
/ 
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  сосове 
 

*да одржава јела до 

сервирања 

*да сервира фондове-сосове 
 

*да комбинује сосове са 

јелима 

*да користи дресинге при 

припреми одређених јела 

*да припрема сложене 

маслаце 

     

 

IV 

САЛАТЕ 

 
#Оспособљавање 

ученика за 

припрему и 

издавање салата 

 
#Оспособљавање 

ученика за израду 

основних 

калкулација 

 
*да дефинише салате 

 

*да наведе врсте салата 
 

*да наведе врсте поврћа за 

припрему салата 

*да познаје нормативе и 

израђује основне 

калкулације за салате 

*да припрема намирнице за 

салате 

 

 

 
30 

 

 

 
/ 

 

 

 
30 

 

 

 
/ 

 

 

 
/ 
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  *да термички обрађује 

намирнице за салате 

*да припреми салате 

*да одржава јела до 

сервирања 

*да сервира салате 

*да декорише салате 

     

 

V 

ПРИЛОЗИ И 

ВАРИВА 

 
#Оспособљавање 

ученика за 

припрему, примену 

и издавање варива и 

прилога 

 
#Оспособљавање 

ученика за израду 

основних 

калкулација 

 
*да дефинише прилоге и 

варива 

*да разликује врсте прилога 

и варива 

*да разликује нормативе и 

израђује основне 

калкулације за варива и 

прилоге 

* да припрема намирнице за 

варива и прилоге 

*да обликује поврће 

*да термички обрађује 

поврће 

* да припрема варива и 

прилоге 

*да сервира варива и 

прилоге 

*да декорише варива и 

прилоге 

 

 

 

 

 
114 

 

 

 

 

 
/ 

 

 

 

 

 
114 

 

 

 

 

 
/ 

 

 

 

 

 
/ 
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ЛИТЕРАТУРA: 

Куварство за I разред угоститељско-туристичке школе (Завод за уџбенике и наставна средства Београд ), 

Куварски лексикон „Карл Дух“ 
 

Велики народни кувар 

Стручни часописи 

Основи куварства – Милијанко Портић, Милорад Вукић 

 
Корелација са осталим предметима : 

Услуживање, Познавање робе, Уметничко обликовање 
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ИСХРАНА (68 часова) 
 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 10 од 14. августа 2012. године , а измене и допуне у броју 

  од . године . 

 

Циљ предмета :  
1. Стицање знања о хранљивим материјама и енергетској вредности животних намирница 

2. Стицање знања о принципима правилне исхране и потребама у исхрани 

3. Оспособљавање ученика да утврди састав оброка, којима се задовољавају енергетске потребе људи 

4. Стицање знања о методама конзервисања хране 

5. Стицање знања о болестима које изазива неправилна исхрана 
 

 

 

 

 
НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула ученик ће знати ) 

Број 

часова 

по 

теми 

Број 

часова 

обраде 

Број 

часова 

вежби 

Број 

часова 

утврђи- 

вања 

О
ст

ал
и

х
 

ч
ас

о
в
а 

 

I 

 
ХРАНЉИВЕ 

МАТЕРИЈЕ 

• Стицање знања о 

енергетским и 

неенергетским 

хранљивим 

материјама 

• Стицање знања о 

енергетској 

вредности 

животних 

намирница 

• Да разликује појмове хране и исхране 

• Да зна врсте улога хране у људском 

организму 

• Да објасни улоге хранљивих материја у 

организму 

• Да разликује намирнице по пореклу и 

наведе хемијски састав појединих 

намирница у исхрани 

• Да израчуна енергетску вредност 
појединих намирница 

 

 

 

 
26 

 

 

 

 
11 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
9 
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II 

ПРАВИЛНА 

ИСХРАНА 

• Стицање знања о 
принципима 

правилне исхране 

• Стицање знања о 

потребама у 

исхрани 

• Стицање знања о 

органској, 

конвенционалној 

и генетски 

модификованој 

храни 

• Да наведе принципе правилне исхране 

• Да наброј узроке и последице 

неправилне исхране 

• Да израчуна индекс ухрањености 

• Да састави дневни оброк 

• Да разликује појмове органске, 

конвенционалне и генетски 

модификоване хране 

 

 

 

 
 

24 
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8 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 
III 

КВАРЕЊЕ 

НАМИРНИЦА 

И 

КОНЗЕРВИСА 

ЊЕ 

• Стицање 

основних знања о 

кварењу 

намирница 

• Стицање 

основних знања о 

методима 

конзервисања 

намирница 

• Да наброји најчешће узроке кварења 
намирница 

• Да објасни услове под којима се 

намирнице кваре 

• Да наведе начине смањења ризика 

кварења намирница и њиховог очувања 

• Да опише методе конзервисања 

• Да наведе могуће узрочнике на начине 

тровања храном 

 

 

 

 
18 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 
3 
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ЛИТЕРАТУРА : 
 

• Наука о исхрани, за специјалистичко образовање, аутори: Слободанка Банковић-Пауновић, Мира Николић 

• Познавање робе, за други разред – конобар, аутор: Јосип Барас, Бранка 

Трбовић Корелација са осталим предметима: 
 

• Хигијенски стандарди у куварству, посластичарству и угоститељству 

• Здравствена култура 

• Куварство и посластичарство 

• Основи угоститељства 

• Хемија 

 

 

 
ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА (30 часова) 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број _8 од _11,06,2013 . године , а измене и допуне у броју _ од 

  . године . 

Циљ предмета : 

1. Развијање гастрономских вештина 

2. Развијање способности јасног и прецизног схватања кулинарских техника 

3. Развијање способности коришћења животних намерница 

4. Развијање систематичности , уредности , прецизности , темељности ,истрајности , критичности у раду 

5. Стицање способности за примену знања у стручно-теоретским предметима 

6. Формирање основа за наставак образовања 

7. Формирање гастрономске културе која подразумева свест о примени гастрономије и гастрономског начина мишљења 
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НАЗИВ МОДУЛА ЦИЉ МОДУЛА ИСХОД МОДУЛА 

(по завршетку модула ученик 

ће знати) 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ПО 

МОДУЛУ 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ОБРАДЕ 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ПРАКСЕ 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

УТВРЂ. 

ОСТАЛИХ 

ЧАСОВА 

 

 

 

 

I 

 

 
Хладна предјела 

-Увежбавање 

ученика са 

практичним 

вежбама их 

области хладне 

кухиње;хладна 

предјела од 

поврћа,изнутриц 

а,пилећег 

меса,мусеви и 

телећег меса- 

фриканда. 

Ученик самостално припрема 

хладно предјело по утврђеном 

нормативу 

Ученик самостално сервира 

хладна предјела,декорише. 

Ученик израчунава продајну 

цену продајну цену 

припремљеног хладног предјела 

уз помоћ задате марже. 

   

 

 

 

 

 

 
 

6 
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II 

Супе.чорбе,консо 

меи и додаци- 

улошци за 

супе,чорбе и 

консомее.потажи 

пасирани и не 

пасирани 

Увежбавање 

ученика са 

практичним 

вежбама их 

области 

супа,чорба,пота 

жа и консомеа. 

Ученик самостално припрема 

супе,чорбе,потаже и консомее. 

Ученик самостално сервира 

супе,чорбе,потаже,консомее 

,декорише. 

Ученик израчунава продајну 

цену припремљених 

супа,чорби,потажеа,консомеа уз 

помоћ задате марже. 

   

 

 
6 

  

III 

Топла предјела од 

јаја,сира,поврћа,ри 

ба и изнутрица 

Увежбавање 

ученика са 

практичним 

вежбама из 

области топлих 

предјела од 

јаја,сира,поврћа, 

риба и 

Ученик самостално припрема 

топла предјела од 

јаја,сира,поврћа,риба и 

изнутрица. 

Ученик самостално сервира и 

декорише топла предјела 

Ученик самостално израчунава 

   

 

 

 

6 
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 изнутрица. продајну цену припремљених 

јела. 

     

IV 

Готова јела од 

купуса и 

меса,ђувеч,капаме, 

готова јела од 

млевеног меса и 

лиснатог 

поврћа.дивљачи. 

Увежбавање 

ученика са 

практичним 

вежбама из 

области готова 

јела од купуса и 

меса,ђувеч,капа 

ме,готова јела од 

млевеног меса и 

лиснатог поврћа 

и дивљачи. 

Ученик самостално припрема 

готова јела 

Ученик самостално сервира и 

декорише готова јела 

Ученик самостално израчунава 

продајну цену припремљених 

јела. 

   

 

 

 

6 

  

V 

Национална јела и 

готова јела сотеи 

Увежбавање 

ученика са 

практичним 

вежбама из 

области 

Национална јела 

и готова јела 

сотеи 

Ученик самостално припрема 

национална јела 

Ученик самостално сервира и 

декорише национална јела 

Ученик самостално израчунава 

продајну цену припремљених 

јела. 

   

 

 
6 

  

 

ЛИТЕРАТУРА : Куварство са практичном наставом за трећи и четврти разред аутори М.Стојановић,П.Петковић и Ј.Јокић 

Хладна предјела,топла предјела,готова јела аутори М.Вукић и М.Портић 
 

Куварски лексикон Карл Дух ,Наставни филмови-Економска школа Ваљево 

Стручни часопоси из области куварства 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
 

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
 

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ, ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 
 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 6 од 2003. године , а измене и допуне у броју 23 од 2004, броју 9 од 2005. 

и броју 11 од 2016. године 

 

Циљ предмета : 

1. да се код ученика изгради свест о томе да је хришћанство Црква тј. Конкретна Литургијска 

 

2. да се посведоче садржај вере и духовно искуство цркве 

 

3. да се скрене пажња ученицима да је појам личности кључни појам без кога се хришћанство не може разумети. Без правилног схватања овог појма 

не може се појмити да је хришћанска верау Бога живот а не академска доктрина или пак идеологија. 

4. да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот 

5. да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности цркве којој историјски припадају 

6. да им се омогући чување и неговање сопственог верског и културног идентитета 

7. упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене цркве треба остваривати у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање 

других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства 
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План и програм за I разред средњих школа 

Наставне јединице 

 
1.УВОД 

1. Уводни час 

2. Понављање кључних појмова и садржаја обрађених у основној школи 

2. БОГ ОТКРИВЕЊА 
 

3. Творевина сведочи о Творцу 

4. Човек – боготражитељ 

5. Откривење – позив у заједницу 

6. Бог Откривења – Света Тројица (библијска сведочанства) 

7. Из молитвеног богословља Цркве (систематизација теме) 

3. ВЕРА, ЗНАЊЕ И БОГОПОЗНАЊЕ 
 

8. Вера и поверење 

9. Вера у Старом и Новом Завету 

10. Бог се познаје љубављу 

11. Вера и живот („Вера без дела је мртва... ˮ) 

12. Из молитвеног богословља Цркве (систематизација теме) 

4. ХРИШЋАНИН – ЧОВЕК ЦРКВЕ 
 

13. Човек и заједница 

14. Црква као литургијска заједница (моја парохија) 

15. Света Литургија – пуноћа заједнице са Богом 

16. Хришћанин – човек Цркве (систематизација теме) 

5. СВЕТО ПИСМО – КЊИГА ЦРКВЕ 
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17. Настанак и подела Светог Писма 

18. Канон и богонадахнутост Светог Писма 

19. Црква као место тумачења и доживљаја Светог Писма и Светог Предања 

20. Свето Писмо – књига Цркве 

21. Утицај Светог Писма на културу и 

цивилизацију 6. ХРИШЋАНСКИ ЖИВОТ 
 

22. Црквено Предање и народна предања 

23. „Све ми је дозвољено, али ми није све на корист... ˮ 

24. Из живота светих 

25. Знамените личности и хришћанство 

26. Смисао (и бесмисао) живота 
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ДРУГИ РАЗРЕД 
 

ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (64 часа) 

 
Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 11 од _28.06.2013. . године , а измене и допуне у броју

 од . године . 

 

 

 

Циљ предмета :  
1. Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику 

2. Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усмeном и писаном изражавању 

3. Оспособљавање за ефикасно комуницирање 

4. Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике 

5. Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности 

6. Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова 

7. Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина 

8. Развијање трајног интересовања за нова сазнања 
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НАСТАВ 

НА ТЕМА 

 

ЦИЉЕВИ 

 
ИСХОДИ ТЕМЕ 

 

(по завршетку модула ученик ће знати) 

Бр. 

часова 

по 

теми 

Број часова 

о
б

р
ад

е 

в
еж

б
и

 

б
л
о
к
а 

о
ст

ал
и

х
 

ти
п

о
в
а 

ч
ас

о
в
а 

 

 
I 

 

Просветитељство 

• упознавање ученика 

са основним одликама и 

представницима епохе 

просветитељства, 

• разматрање геопо- 
литичких оквира српске 

књижевности ове епохе, 

• ширење видика и 

формирање погледа на свет; 

• знати и разумети поетику епохе барока 
и класицизма у Европи, 

• знати да повеже европске тенденције 

епохе са појавама у нашој књижевности и 
култури 17. и 18. века; 

 

 

 
8 

 

 

 
5 

 

 

 
0 

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 

 

 
 

II 
 

Романтизам 

• упознавање ученика 

са основним одликама и 

представницима епохе 

романтизма, 

• усвајање и разумева- 

ње значаја Вукове реформе, 

• продубљено дожив- 

љавање и тумачење поеме, 

епа и лирске песме на при- 

мерима дела европских и 

српских романтичара и 

обнављање адекватних 

књижевнотеоријских 
појмова 

• познавати стилске, тематске и 
жанровске карактеристике епохе романтизма, 

• развити своју личност, схватити 

универзалност књижевних порука, 

• познавати везе наше културе и 

књижевности са европском, путеве идеја и 

страних утицаја на наше романтичарско 

књижевно стваралаштво, 

• изградити естетски доживљај 
уметничког дела и однос према језичком 

благу своје национална књижевности, 

• стећи вештину лепог говорења, 
изражајног читања и рецитовања; 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

III • упознавање ученика 

са основним одликама и 

• научити стилске, тематске и 

жанровске карактеристике реализма и 
16 13 0 2 1 
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Реализам представницима реализма, 

• разматрање 

критичког става према 

стварности и усвајање 

универзалних појмова; 

схватити разлоге који су довели до њих, 

• прихватити светску књижевну 

баштину епохе, 

• уочити везе и утицаје између 

европског и нашег реализма; 

     

 
IV 

 

Култура 

изражавања 

• оспособљавање 

ученика да теоријска знања 

из граматике и правописа 

примењују у усменом и 

писаном изражавању 

• неговање културе 

правилног изражавања и 

усвајање потребе за њом; 

• усвојити културу усменог и писменог 

изражавања по нормама и стандардима 

српског књижевног језика 

• поседовати развијену језичку културу 

и неговати правилно усмено и писмено 

изражавање нормама стандардног језика; 

 

 
 

14 

 

 
 

0 

 

 
 

10 

 

 
 

0 

 

 
 

4 

 

V 
 

Језик 

• упознавање са 

развојем књижевног 

језика и његовом 

стандардизацијом, 

• обнављање знања 
из морфологије; 

• познавати процес стандардизације 
српског књижевног језика и правописа и о 

развоју књижевног језика у 19. и 20. веку, 

• познавати принципе језичке норме 

српског књижевног језика; 

• неговати језичку културу и познавати 

све морфолошке категорије речи; 

 

 
5 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
1 

 

 
4 

 

 
VI 

 

Лектира 

• читање и тумачење 

одабраних дела лектире, 

• критичко 
промишљање света дела, 

• аргументовано 
излагање, 

• усвајање и развија- 

ње читалачке културе. 

• познавати стваралаштво изабраних 

писаца 

• разумети структуру, смисао и значај 
наведених дела, 

• имати развијен књижевно-теоријски и 
аналитички приступ књижевном делу. 

 

 
 

2 

 

 
 

2 
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ЛИТЕРАТУРА : 

1. Читанка за други разред средње школе, Љ.Николић и Б.Милић, ЗУНС, Београд, 2007. 
 

2. Правопис српскога језика, Матица српска, Нови Сад, 2010. 
 

3. Граматика српског језика, Ж.Станојчић и Љ.Поповић, ЗУНС,1992. 
 

4. Теорија књижевности, Иво Тартаља, ЗУНС, 2000. 

 
Корелација са осталим предметима: грађанско васпитање, верска настава, ликовна култура, историја, социологија, психологија 

 
СТРАНИ ЈЕЗИК 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (64 часа) 
 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број    17 од    1993. године , а измене и допуне у броју 

  од . године . 

Циљ предмета : 
 

o Усвајање предвиђене морфосинтаксичке структуре и око 400 нових речи и израза. 

o Практично овладaвање говорним језиком и стицање нових језичких знања из граматике, лексике, морфологије и 
фонетике енглеског језика. 

o Неговање правилног изговора, усавршавање ортографије и утврђивање и проширивање основе граматике 
енглеског језика; 

• Овладавање страном стручном терминологијом у тој мери да могу да користе разна упутства и друге писане 

материјале на енглеском језику уз коришћење речника и других извора информација. 

• Развијање комуникативне функције: Говорне моделе који се употребљавају при комуницирању у реалним 

животним ситуацијама увежбавати и проширивати (причање о искуствима, свом животу у садашњости и 
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прошлости, дефинисање појмова на енглеском језику, изражавање сврхе и употребе, изражавање обавезе и забране, 

способности и дозволе, давање савета, тражење дозволе и понуда помоћи, нарација догађаја из прошлости, 

природне лепоте и заштита човекове средине, описивање истог обичаја из две различите културе, описивање 

временских услова и употреба реченица изражених кондиционалом. 

• Тематика : фестивали и празници, здравље и исхрана, различити дијалекти енглеског језика, путовање и 

коришћење саобраћајних средстава, детињство, правила понашања у одређеним ситуацијама, лепи манири у 

комуникацији и за столом, снови, натприродни догађаји, будућност, обичаји широм света и атмосферско време. 
 

 

 

 
НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула 

ученик ће знати ) 

Број 
 

часова 

по 

теми 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

в
еж

б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
тв

р
ђ
. 

О
ст

ал
и

х
 

ч
ас

о
в
а 

 
I 

How are 

you keeping? 

 
#Упознавање са 

вокабуларом везаним 

за делове тела 

 
#Увођење Садашњег 

перфекта за 

описивање 

досадашњих 

искустава 

 

#Упознавање са 

техникама читања и 

 
*да употреби Садашњи 

перфекат када описује своја 

досадашња искуства 

*да именује делове тела 

*да одговарањем на различита 

питања утврди да ли је 

правилно разумео текст 

*да говори о својим 

досадашњим искуствима 
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2 

 

 

 
2 

 

 

 
0 

 

 

 
2 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

636 

 

  

 

 разумевања текста 

 
#Вежбе говора кроз 

причу о досадашњим 

искуствима 

      

 

 
II 

What’s 

new with 

you? 

 
#Упознавање са 

вокабуларом везаним 

за политику и 

друштво 

 
#Употреба Садашњег 

перфекта за радње 

које су се догодиле у 

прошлости а имају 

ефекат на садашњост 

 
# Разумевање језика 

кроз слушање и 

одговарање на 

питања 

 
#Писање 

неформалног писма у 

коме се описују 

недавне промене у 

 
*да употреби Садашњи 

перфекат када описује радње 

које су се догодиле у 

прошлости а имају утицај на 

садашњост 

* да именује термине везане за 

политику и друштво 

*да се кроз слушање фокусира 

на одређену информацију 

*да говори о променама које су 

му се догодиле у животу, како 

усмено тако и писмено у 

форми неформалног писма 
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 нечијем животу 

 

 

# Вежбе говора кроз 

описивање нечег 

новог што се 

догодило 

      

 
III 

It’s a 

holiday! 

 
#Упознавање са 

вокабуларом везаним 

за важне догађаје и 

празнике 

 

#Употреба Садашњег 

перфекта са FOR и 

SINCE 

 

 
# Разумевање језика 

кроз слушање и 

одговарање на 

питања 

# Oписивање важног 

националног 

 
* да употреби Садашњи 

перфекат са прилозима FOR и 

SINCE 

*да именује појмове везане за 

празнике и важне догађаје 

* да се кроз слушање фокусира 

на одређену информацију 

*да писмено опише неки 

празник 
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 празника кроз 

писмено изражавање 

      

 
IV 

Divided 

by a 

common 

language 

 
#Поређење 

америчког и 

британског енглеског 

кроз вокабулар 

 
# Појам 

дефинишућих 

односних реченица и 

односни везници – 

who, which/that и 

where 

 

# Разумевање језика 

кроз слушање и 

одговарање на 

питања 

 

 
# Разлике у изговору 

код америчког и 

британског енглеског 

језика 

 
*да разликује појмове везане за 

амерички односно британски 

енглески 

*да разликује изговор код 

америчког односно британског 

енглеског 

*да користи дефинишуће 

односне реченице када жели 

ближе да опише нешто или 

некога 
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 # Упознавање са 

техникама читања и 

разумевања текста 

      

 

V 

 
What’s it 

called in 

English? 

 
# Вежбање говора 

кроз описивање 

предмета из 

свакодневног живота 

 
#Вежбање техника 

описивања појмова 

када не знамо 

одговарајућу реч 

 
#Увођење 

вокабулара везаног 

за придеве који 

описују облик, 

састав, величину итд. 

и предмете који су у 

свакодневној 

употреби 

 

 

*да опише неки појам 

користећи вокабулар који му је 

познат, када не зна 

одговарајућу реч за тај појам 

*да опише предмет или појам 

користећи дефинишуће 

односне реченице 

 

 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 
 

0 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 
 

0 

  

# Увођење 

вокабулара везаног 

 

*да користећи модалне глаголе 

MUST односно MUSTN’T 
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VI 
 

Safety first 

за саобраћај, 

безбедност у 

саобраћају и 

различита превозна 

средства 

 

 
#Увођење модалних 

глагола – MUST за 

означавање обавезе и 

MUSTN’T за 

означавање забране 

 

 

# Разумевање језика 

кроз слушање и 

одговарање на 

питања 

 

 
#Читање и 

разумевање текста 

 

 
#Разговор о 

безбедности у 

изрази неку обавезу односно 

забрану 

*да користи вокабулар везан за 

саобраћај и различита превозна 

средства 
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 саобраћају       

 

VII 
 

The Skylight 

 

# Увођење технике 

предвиђања на 

основу кључних речи 

 

 
# Разумевање језика 

кроз слушање и 

одговарање на 

питања 

 

 
#Разумевање језика 

кроз читање и 

одговарање на 

питања 

 

 
#Увођење модалних 

глагола CAN и 

COULD за 

описивање 

способности у 

садашњости односно 

 

*да користећи машту и кључне 

речи доноси закључке о 

нечему пре него што о томе 

чује или прочита 

 

 
*да употреби модалне глаголе 

CAN и COULD када говори о 

својим или нечијим 

способностима у садашњпсти 

односно прошлости 

 

 

 

 

 

 
 

3 
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1 
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0 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

642 

 

  

 

 прошлости       

 

VIII 
 

Breaking the 

rules? 

 

#Увођење 

вокабулара везаног 

за правила у 

свакодневним 

ситуацијама 

 

 
# Разумевање језика 

кроз слушање и 

одговарање на 

питања 

 

 
#Разумевање језика 

кроз читање и 

одговарање на 

питања 

 

 
# Увођење модалних 

глагола CAN и 

CAN’T за дозволе 

односно забране 

 

*да говори о правилима и 

обичајима везаним за 

свакодневне ситуације у 

различитим државама 

користећи одговарајући 

вокабулар и модалне глаголе 

CAN и CAN’T 
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IX 
 

Warning: 

Flying is bad 

for your 

health 

 

#Упознавање са 

вокабуларом везаним 

за делове тела 

 

 
#Увођење модалних 

глагола SHOULD и 

SHOULDN’T за 

давање савета 

 

 

# Разумевање језика 

кроз слушање и 

одговарање на 

питања 

 

 
#Разумевање језика 

кроз читање и 

одговарање на 

питања 

 

 
#Вежбе говора 

 

*да даје савете везане за 

здравље користећи модалне 

глаголе SHOULD и 

SHOULDN’T као и 

одговарајући вокабулар 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
0 
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X 

 

Doing things 

the right way 

 

#Увођење 

вокабулара везаног 

за понашање у 

различитим 

друштвеним 

ситуацијама 

 

 
#Учтиво тражење 

дозволе, услуга као и 

нуђење истих 

 

 
#Вежбе учтиве 

интонације код 

постављања питања 

 

 
# Разумевање језика 

кроз слушање и 

одговарање на 

питања 

 

 
#Разумевање језика 

 

*да учтиво постави и одговори 

на питања везаних за тражење 

дозволе, услуга 
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 кроз читање и 

одговарање на 

питања 

      

XI 
 

My strangest 

dream 

 

#Упознавање са 

комбинацијама 

глагола и предлога 

који иду заједно, као 

и придева и именица 

(колокације) 

 

 
#Увођење Прошлог 

трајног времена за 

радње које су трајале 

и билке прекинуте у 

прошлости (везник 

WHEN) 

 

 
#Предвиђање на 

основу кључних речи 

 

*да говори о радњама које су 

трајале у прошлости и биле 

прекинуте неком другом 

радњом користећи Прошло 

трајно време 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
0 
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 # Разумевање језика 

кроз слушање и 

одговарање на 

питања 

      

 

XII 
 

Time 

travellers 

 

#Увођење 

вокабулара из кратке 

приче 

 

 
#Упознавање са 

употребом Прошлог 

трајног времена 

везано за радње које 

су трајале упоредо у 

прошлости 

 

 
#Разумевање језика 

кроз читање и 

одговарање на 

питања 

 

*да говори о радњама које су 

упоредо трајале у прошлости 

користећи Прошло трајно 

време 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
1 
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XIII 
 

Is there a 

future for us? 

#Увођење 

вокабулара везаног 

за географске 

појмове 

 

 
#Увођење израза 

везаних за количину: 

MUCH, MANY, NOT 

ENOUGH, FEWER, 

LESS, MORE 

 

 
#Разумевање језика 

кроз читање и 

одговарање на 

питања 

 

 
#Вебе говора кроз 

описивање 

географије наше 

земље 

*да користећи савладани 

вокабулар као и изразе за 

количину, говори о својој 

животној средини 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 
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XIV 
 

The day of 

the dead 

#Увођење 

вокабулара везаног 

за религију, ритуале 

и празнике 

 

 
#Увођење пасива 

садашњег простог 

времена 

 

 
# Обнављање 

правилних и 

неправилних глагола. 

 

 
#Читање и 

разумевање текста 

 

 
#Говорне вежбе кроз 

давање коментара на 

прочитани текст 

 

 
#Вежбе писања 

*да у свакодневном говору 

употребљавају пасивне 

конструкције садшњег простог 

времена 

 

 
*да праве разлику између 

актива и пасива тако што ће 

научити у којим ситуацијама је 

пасив неопходан за употребу 

 

 
*да усмено и писмено изразе 

своје мишљење о празницима 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 

 
1 
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 описивањем неког 

празника у нашој 

земљи 

      

 

XV 
 

Mind your 

manners 

 

 

 
#Увођење 

вокабулара везаног 

за храну, посуђе и 

кување 

 

 
#Прављење 

поређења употребом 

везника BUT, 

HOWEVER, 

ALTHOUGH 

 

 
# Разумевање језика 

кроз слушање и 

одговарање на 

питања 

 

*да праве поређења користећи 

везнике BUT, HOWEVER, 

ALTHOUGH 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 
 

0 

 

 

 

 

 

 
 

0 
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#Разумевање језика 

кроз читање и 

одговарање на 

питања 

      

 

XVI 
 

Lovely 

weather 

 

#Увођење 

вокабулара везаног 

за време и временске 

прилике 

 

 
#Увођење модалних 

глагола MAY и 

MIGHT за описивање 

могућности 

 

 
#Разумевање језика 

кроз читање и 

одговарање на 

питања 

 

 
#Писање 

 

*да опишу временске прилике 

 

 

*да говоре о различитим 

могућностима користећи 

модалне глаголе MAY и 

MIGHT 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 
 

1 
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 неформалног писма у 

коме се дају савети 

када је најбоље 

време да се посети 

наша држава 

      

 

XVII 
 

Help! 

 

# Проширивање 

граматичких знања у 

вези са 

кондиционалним 

реченицама: како се 

граде и кад се 

употребљавају. 

 

 
#Увођење првог 

кондиционала 

 

 
# Говорне вежбе: 

„шта ће бити ако...?“ 

и „шта би урадио кад 

би...?“ 

 

*да описује реалне узроке и 

последице 

*да боље разуме изворне 

говорнике док слуша снимак 

 

 

 

 

 
11 

 

 

 

 

 
3 
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2 
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ЛИТЕРАТУРА : 
 

Simon Greenall, Reward pre-intermediate, Macmillan-Heinemann, 1995 

Intermediate language practice with key, Michael Vince, Macmillan, 2000 

Корелација са осталим предметима : Социологија, екологија, историја, психологија. 
 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (64 часа) 

 
 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 11 од 28. 06. 2013 . године , а измене и допуне у броју 

  од . године . 

Општи циљ предмета: 

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим 

васпитно - образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном,афективном, 

моторичком), развоју моторичких способности,  стицаљу,  усавршаваљу и  примени  моторичких умеља, навика и 

неопходних теоријских знаља  у  свакодневним и специфичним условима живота и рада 

Посебни циљеви предмета: 
 

1. Подстицаље раста и развоја и утицаље на правил но држаље тела (превенција постуралних поремећаја); 
 

2. Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знаља неопходн их самостални рад на љима; 
 

3. Стицаље моторичких умеља (вештина) и теоријских знаља неопходних за љихово усвајаље; 
 

4. Проширеље и продубљаваље интересоваља које су ученици стекл и у основној школи и потпун ије сагледаваље 

спортске гране, за коју показују посебан интерес; 
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5. Усвајање знаља ради разумевања значаја и суштине физичког васnитаља дефинисаних оnштим циљем овог предмета 

(васпитно 

образовног подручја); 
 

6. Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјалних образаца понашања; 
 

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

 
 

НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула ученик ће 

знати ) 

Број 
 

часова 

по теми 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

О
ст

ал
и

х
 

 
ч
ас

о
в
а 

 

 
I 

 

Теоријско 

образовање 

 

-Очување и унапређење 

здравља 

-Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

-Развијање креативности кроз 

покрет 

Развијање позитивнњ слике о 

себи 

 
- Препознавање везе између физичке 

активности и здравља 

- Упозна се са основним 

законитостима, принципима и 

правилима, методима, средствима и 

оптерећењима физичког вежбања 

- Да схвате смисао, значај и вредност 

физичког вежбања и да га интегришу 

у свакодневни живот 

 

4 

 

4 
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 -Промовисање позитивних 

социјалних интеракција 

      

   15 4  11  

II 

 

 

Антропомо 

то - 

ричке 

спосо- 

бности 

 
Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

 

 
Оспособљавање за самостално 

вежбање у слободно време 

- Унапређивати и одржавати 

антропомоторичке способности 

(снагу, издржљивост, брзину, 

гипкост и координацију) 

- Познавати спортске техничко 

тактичке термине 

- Продубити знања о функционисању 

појединих органских система 

приликом вежбања и опоравка 

   

  
Очување и унапређивање 

здравља 

- Познавати основне појмове везане 

за карактеристике физичке 

активности: обим и интензитет 

   

  
- Знати како да прати реакције 
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 Развој позитивне слике о себи организма на оптерећење (мерење 

пулса, праћење дисања итд.) 

- Познавати пороцедуре безбедног 

вежбања 

Бити способан да самостално креира 

јдноставније програме физичког 

вежбања ( вежбе снаге, вежбе 

обликовања, трчање ) 

- Профилисиати сопствене потребе 

за физичким вежбањем и 

систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

- Одржавати личну и колективну 

хигијену 

- Коростити физичку активност као 

средство са суочавање са стресом и 

његовим последицама 

- Познавати узроке настајања 

неправилног држања тела 

- знати основне вежбе за најважније 

мишине групе за правилно држање 

тела 
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  - систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

- Промовисати физичку активност 

као део здравог начина живота 

- објективно вредновати и 

прихватати своје постигнуће и 

постигнуће других у физичкој 

активности 

- Потврђивати своје способности и 

стицати самопоуздање 

- Познавати основне појмове везане 

за карактеристике физичке 

активности: обим и интензитет 

     

 
III 

 
 

Атлетика 

- Развијање моторичких умења 

и навика 

- Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

- Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

- Усавршавати умења из атлетике 

стечена у основном образовању 

- Унапређивати и одржавати 

антропомот. способности 

- Познавати основне појмове везане 

за карактеристике физичке 

активности: обим и интензитет 

- Знати како да прати реакције 

организма на оптерећење (мерење 

11 5 6   
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 слободно време 
 

- Очување и унапређивање 

здравља 

- Развој позитивне слике о 

сцеби 

пулса, праћење дисања итд.) 
 

- Познавати пороцедуре безбедног 

вежбања 

Бити способан да самостално креира 

јдноставније програме физичког 

вежбања (вежбе снаге, вежбе 

обликовања, трчање) 

- Профилисиати сопствене потребе 

за физичким вежбањем и 

систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

Коростити физичку активност као 

средство са суочавање са стресом и 

његовим последицама 

- Промовисати физичку активност 

као део здравог начина живота 
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IV 

 

Спортска 

гимнастика 

 
Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

- Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

- Очување и унапређивање 

здравља 

- Развој позитивне слике о 

сцеби 

- Промовисање позитивних 

социјалних интеракција 

 
- Побољшати умења из гимнастике 

стечена у основном образовању 

- Познавање процедуре безбедног 

вежбања 

- Унапређивати и одржавати 

антропомот. способности 

- Познавати основне појмове везане 

за карактеристике физичке 

активности: обим и интензитет 

- Моћи да објективно вреднује и 

прихвата своје постигнуће и 

постигнуће других 

- Бити способан да самостално 

креира јдноставније програме 

физичког вежбања (вежбе снаге, 

вежбе обликовања, трчање) 

- Коростити физичку активност као 

средство са суочавање са стресом и 

његовим последицама 

- Промовисати физичку активност 

као део здравог начина живота 

 

11 

 

5 
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V 

 

Спортска 

игра 

-Развијање моторичких умења 

и навика 

-Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

- Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

- Очување и унапређивање 

здравља 

- Развој позитивне слике о 

сцеби 

- Промовисање позитивних 

социјалних интеракција 

- Поседовати умења из спортских 

игара стечена у основниом 

образовању 

- Имати профилисане сопствене 

потребе за физичким вежбањем и 

систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

- Коростити физичку активност као 

средство са суочавање са стресом и 

његовим последицама 

- Прихватитит сопствени физички 

изглед и способности и бити свестан 

развојних промена 

- Потврђивати своје способности и 

стицати самопоуздање 

- Решавати проблеме уз поштовање 

свог окружења 

- Промовисати спортски фер-плеј 
 

- Препознавати негативности у 

спорту и критички се односитти 

према њима(допинг,груба игра, 

навијачки изгреди и сл.) 
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  - Коректно се односити према свим 

актерима спортског 

догађаја(играчи,тренери- 

наставници,судије,навијачи идр.) 

- Моћи да сарађује са свим 

члановима екипе и учествује у 

тимском раду 

     

 

 

 

 

 
VI 

 

Повезивање 

физичког 

васпитања 

са животом 

и радом 

-Развијање моторичких умења 

и навика 

-Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

- Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

- Очување и унапређивање 

здравља 

- Развој позитивне слике о 

себи 

- Промовисање позитивних 

- Поседовати и друга моторичка 

искуства у зависности од личних 

интересовања и могућности 

средине(плес,аеробик,клизање, 

вожња 

ролера,бицикла,пливање,скијање,ори 

јентиринг,борилачке вештине,итд.) 

- Знање руковања разним 

инструментима(бусола, двоглед, 

алтиметар ,фотоапарат, камера 

,коришћење топографских карата 

,итд.) 
 

- Знање пружања прве помоћи 
 

- Усвајање навика боравка и и схране 

у природи 

- Знање вожње скија и борда на снегу 

12 3 7 2  
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 социјалних интеракција 
 

-Стицање знања за практичну 

примену у природи 

(излети,логоровања,зимовања, 

кросеви,планинарења и сл.) 

ради активног одмора и нових 

пријатних доживљаја 

,скијање на води , вожња 

чамаца,једрење на дасци 

- Самостална припрема и избор 

потребне опреме и реквизита за ове 

активности 

     

 
 

Литература: 
 

Спортска гимнастика, Јарослава Драгојевић, Владимир Вукашиновић 

Основе кошарке, Миливоје Каралејић, Саша Јаковљевић 

Основе спортског тренинга, Владимир копривица 

Фудбал теорија и методика, Вељко Алексић 

Општа антропомоторика, Милош Кукољ 

Одбојка, Предраг Немец 

Физиологија физичке активности, Златомир Николић, Настас Илић 

Билогија развоја човека са основама спортске медицине, Душан Угарковић 

Основе рукомета, Бранислав Покрајац 

Анатомија, Марјан Бошковић 
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Теорија физичке културе, Божо Бокан 
 

Теорија и методика физичког васпитања, Драгољуб Вишњић, Александар јовановић 

Атлетика, Ђорђе Стефановић 

Корелација са осталим предметима : 

Биологија, Физика, Хемија, Музичко, Историја Рачунарство и информатика 

 

 

 

МАТЕМАТИКА (64 часа) 
 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 10 од 2012. године . 

Циљ предмета :  1. Развијање логичког и апстактног мишљења 

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

3. Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа 

4. Развијање осећаја за простор , разликовање геометријских фигура и њихови узајамни односи 

5. Развијање систематичности , уредности , прецизности , темељности ,истрајности , критичности у раду 

6. Стицање способности за примену знања у стручно-теоретским предметима 

7. Формирање основа за наставак образовања 

8. Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина 

мишљења 
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НАЗИВ ТЕМЕ ЦИЉ ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула 

ученик ће знати ) 

Број 
 

часова 

по 

теми 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

в
еж

б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
тв

р
ђ
. 

О
ст

ал
и

 

ч
ас

о
в
и

 

 

 
I 

ТРИГОНОМЕТРИЈА 

ПРАВОУГЛОГ 

ТРОУГЛА 

#Разумевање 

основних 

тригонометријских 

функција и 

идентичности 

 
#Оспособљавање за 

примену 

тригонометријских 

функција у 

практичним 

проблемима 

*да дефинише основне 

тригонометријске 

функције оштрог угла 

у правоуглом ∆ 

*да израчуна основне 

тригонометријске 

функције оштрог угла 

у правоуглом ∆ када су 

дате две странице 

*да конструише оштар 

угао ако је позната 

једна његова 

тригонометријска 

функција 

*да наведе 

тригонометријске 

идентичности и 

примењује их у 

одређивању вредности 

тригонометријска 

функција ако је 

позната једна од њих 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
1 
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  *да наведе вредности 

тригонометријских 

функција 

карактеристичних 

углова од 30о,60о и 45о 

и са калкулатора 

прочита вредности за 

остале оштре углове и 

обрнуто ( одређује 

оштар угао ако је 

позната вредност 

тригонометријске 

функције ) 

*да примени елементе 

тригонометрије 

правоуглог троугла 

на решавање 

практичних проблема 

     

 
II 

 
 

СТЕПЕНОВАЊЕ 

И 

КОРЕНОВАЊЕ 

#Проширивање 

знања о 

степеновању и 

кореновању 

 
#Уочавање веза 

између 

степеновања и 

*да наведе особине 

операције степеновања 

са целим експонентом 

и примени их у 

трансформацијама 

једноставнијих израза 

* да наведе особине 

операције кореновања и 

 

 

 

 

 
15 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 
3 
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 кореновања 

 
#Овладавање 

поступком 

рационалисања 

имениоца 

примени их у 

трансформацијама 

једноставнијих израза 

*да наведе особине 

операције степеновања 

са рационалним 

изложиоцем и примени 

их 

у трансформацијама 

једноставнијих израза 

*да представи 

децимални број у 

стандардном облику 

*да рационалише 

иманилац разломка у 

једноставним 

случајевима 

     

 
III 

ФУНКЦИЈА 

И 

ГРАФИК 

ФУНКЦИЈЕ 

#Упознавање 

основних својстава 

функција 

 
#Оспособљавање за 

представљање 

података 

различитим 

графичким 

*да наведе примере 

функција 

*да одреди знак , 

интервале монотоности 

, максимум и 

минимум на датом 

графику 

*прочита и разуме 

податак са графикона , 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
3 
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 облицима и анализу 

датих података 

дијаграма или из 

табеле и одреди 

минимум , максимум и 

средњу вредност 

зависне величине 

*податке предствљене 

у једном графичком 

облику представи у 

другом 

     

 
IV 

КВАДРАТНА 

ЈЕДНАЧИНА 

И 

КВАДРАТНА 

ФУНКЦИЈА 

 
#Стицање основних 

знања потребних за 

решавање 

квадратних 

једначина 

 
#Оспособљавање за 

скицирање и 

анализу графика 

квадратне функције 

*да реши непотпуну 

квадратну једначину у 

скупу R 

* да наведе пример 

квадратне једначине 

која нема решење у 

скупу R 

*примени образац за 

решавање квадратне 

једначине 

*одреди природу 

решења квадратне 

једначине 

*да растави квадратни 

трином 

 

 

 
15 

 

 

 
5 

 

 

 
5 

 

 

 
2 
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  *да скицира график 

квадратне функције и 

да прочита нуле 

функције , знак , 

максимум и минимум , 

где расте , а где 

опада 

     

 

 

V 

ТЕЛА 

 
#Проширивање 

знања о телима 

 
#Уочавање односа у 

простору 

 
#Разумевање 

површине и 

запремине тела и 

примена на 

конкретне примере 

 
*да израчуна обим и 

површину фигура у 

равни 

*да разликујеправилне 

полиедре 

*да израчуна површину 

и запремину коцке и 

квадра 

* да израчуна 

површину и запремину 

правилне шестостране 

призме 

* да израчуна 

површину и запремину 

ваљка 

* да израчуна 

површину и запремину 

лопте 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
1 
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  * да одреди површину 

једноставних равних 

пресека тела 

     

 

 

VI 

НИЗОВИ 

 
#Упознавање са 

појмом низа 

 
#Разумевање 

појмова 

аритметички и 

геометријски 

низ и примена на 

конкретне 

проблеме 

 
*да препозна низ и да 

га настави 

(једноставнији 

примери) 

*да препозна 

аритметички низ , 

објасни шта су n и d и 

израчуна тражени члан 

низа 

*да израчуна збир 

првих n чланова 

аритметичког низа 

* да препозна 

геометријски низ , 

објасни шта су n и q и 

израчуна тражени члан 

низа 

* да израчуна збир 

првих n чланова 

геометријског низа 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
1 
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ЛИТЕРАТУРА : 

 

Математика за II разред средње школе - Градимир Војводић, Радивоје Деспотовић (Завод за уџбенике и наставна средства Београд ) 
 

Збирка задатака за II разред средње школе - Градимир Војводић, Радивоје Деспотовић (Завод за уџбенике и наставна средства Београд 

) 
 

Корелација са осталим предметима : Рачунарство и информатика 

 

 

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (32 часа) 

 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број од . године , а измене и допуне у броју од 

  . године . 

 
Циљ предмета : 

 

1. Схватање односа човека и животне средине; 
 

2 Разумевање структуре екосистема и биосфере; 
 

3. Схватање концепта одрживог развоја; 
 

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

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула 

ученик ће знати ) 

Број 
 

часова 

по 

теми 

Б
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ј 

ч
ас

о
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р
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Б
р
о
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ч
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о
в
а 

у
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р
ђ
. 

О
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и

х
 

ч
ас

о
в
а 

 
I 

ОСНОВНИ 

ПОЈМОВИ И 

ПРИНЦИПИ 

ЕКОЛОГИЈЕ 

 

Схватање структуре 

екосистема/биосфере и 

процеса који се у њима 

одвијају 

 

 

• дефинише предмет 

истраживања и значај 

екологије 

• објасни структуру 

екосистема 

• објасни процесе који се 

одигравају у екосистему 

• анализира међусобне 

односе организама у 

ланцима исхране 

• објасни структуру 

биосфере 

• анализира 

биогеохемијске циклусе 

у биосфери 

• утврђује значај 

биодиверзитета за 

опстанак живота на 

Земљи 

 

15 

 

10 

  

3 

 

2 

 Разумевање значаја     

 биодиверзитета за     

 опстанак живота на     

 Земљи     
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II 

ЖИВОТНА 

СРЕДИНА И 

ОДРЖИВИ 

РАЗВОЈ 

 

Упознавање са 

изворима и врстама 

загађивања животне 

средине 

Разумевање концепта 

одрживог развоја 

Разумевање значаја 

различитих облика 

заштите и 

унапређивања животне 

средине 

Постојање свести о 

последицама 

глобалних климатских 

промена 

 

 

 
наведе изворе загађивања 

животне средине 

анализира врсте загађивања 

свог непосредног 

окружења 

процени последице 

загађивања животне 

средине 

објасни значај одрживог 

развоја 

наведе облике енергетске 

ефикасности 

наведе узроке нестајања 

биљних и животињских 

врста на територији Србије 

испољи одговоран однос 

према домаћим 

животињама, кућним 

љубимцима, огледним 

животињама, крзнашицама 

 

 

 
10 

 

 

 
7 

  

 

 
3 
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  и осталим угроженим 

животињским и биљним 

врстама 

процени последице 

глобалних климатских 

промена 

     

 

 

 

 

 

 
III 

ЕКОЛОШКА 

КУЛТУРА 

 

Разумевање значаја 

одржавања личне 

хигијене и хигијене 

животног и радног 

простора 

Схватање значаја 

правилне употребе 

производа 

Разумевање 

различитих утицаја на 

здравље човека 

 

• објасни значај 

одржавања личне 

хигијене, хигијене 

животног и радног 

простора 

• разликује адитиве 

опасне по здравље 

• објасни значај употребе 

производа у складу са 

декларацијом и 

упутством у циљу 

очувања сопственог 

здравља и заштите 

животне средине 

• процени значај употребе 

биоразградиве 

амбалаже 

• објасни начине и значај 

одлагања отпада 

анализира утицаје стреса, 

буке, психоактивних 

 

7 

 

4 

  

1 

 

2 
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  супстанци, брзе хране и 

физичке активности на 

здравље човека 

     

 

 

ЛИТЕРАТУРА : Екологија и заштита животне средине ( И. Савић, Б. Терзија) 

 
Корелација са осталим предметима : Биологија, Хемија 

 
 

ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 
 

КУВАРСТВО (384 часа – вежбе) 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА 192 ЧАСА 
 

 

БЛОК (90 часова) 
 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број    10 од 14VII 2012 . године , а измене и допуне у 

броју од . године 

Циљ предмета : 

1. Теоретско упознавање ученика са врстама јела по утврђеном норматив 
 

2. Начином припреме и обликовањем намерница за одговарајуће врсте јела 

3. Слагање намерница по редоследу припрема у посуде за термичку обраду 
 

4. Термичка обрада према врстама јела 
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5. Зачињавање према нормативу и укусу 

6. Чување 
 

 

 
НАЗИВ 

МОДУЛА 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ 

( по завршетку модула ученик ће знати ) 

Број 
 

часова 

по 

теми 

Број 

 
часова 

обрад 

е 

Број 

 
часова 

вежби 

Број 

часова 

Практ 

ичне 

настав 

е 

Нас 

тава 

у 

бло 

ку 

1. Бистре и 

густе супе и 

чорбе 

Оспособљавање ученика 

за припрему, примену и 

издавање бистрих и 

густих супа и чорби; 

- Дефинише бистре и густе супе, чорбе; 

-Наведе врсте бистрих густих супа и чорби; 

-Разликује нормативе за бистре супе и чорбе 

138  84 42 12 

 
-Оспособљавање 

ученика за израду 

основних калкулација. 

-Описује начин припреме намерница за бистре 

и густе супе, чорбе. 

-Припрема бисте и густе супе, чорбе; 

разликује додатке за бистре и густе супе 

    

  -Припрема додатке за бистре супе и чорбе     

  -Одржава јела до сервирања     

  -Сервира припремљена јела.     

  -Декорише припремљена јела     
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II 

Топла предјела 

-Оспособљавање 

ученика за припрему, 

примену и издавање 

топлих предјела. 

-Оспособљавање 

ученика за израду 

осн.калкулација, 

норматива и требовања. 

Дефинише топла предјела; 

-Разликује врсте топлих предјела 

-Разликује рецептуре за топла предјела; 

.Израђује осн.калкулације за топла предјела 

-Припрема намирнице за топла предјела; 

-Припрема топла предјела; 

-Чува до сервирања топла предјела, сервира 

топла предјела на жељене начине од Бечког до 

савременог. 

-Декорише топла предјела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
186 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 

 
III 

Готова јела 

 
-Оспособљавање 

ученика за припрему, 

примену и издавање 

готових јела; 

- Оспособљавање 

ученика за израду 

осн.калкулација 

 
Дефинише готова јела; 

 

- Групише готова јела; 
 

- Познаје готова јела, нормативе израђује 

осн.калкулације за готова јела. 

- Припрема намирнице за готова јела 
 

-Примени видове термичких обрада 

намирнице 

 

 

 

 

 

 
 

288 

  

 

 

 

 

 
 

168 

 

 

 

 

 

 
 

84 

 

 

 

 

 

 
 

36 
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  - Користи фондове у припреми јела; 
 

- Припрема готова јела; одржава припремљена 

готова јела до сервирања; сервира готова 

јела;декорише готова јела. 

     

 

 
 

IV 

 
Национална 

јела 

Оспособљавање ученика 

за припрему, примену и 

издавање националних 

јела; 

-Оспособљавање 

ученика за израду 

основних калкулација. 

-Дефинише национална јела; 
 

-Разликује норматив за одређена нац.јела. 
 

-Припрема намирнице, израђује 

осн.калкулације за национална јела; 

-Припрема нац,јела; 
 

-Одржава припремљено јело до сервирања; 
 

-Сервира национално јело. 
 

-Декорише национална јела. 

 

 

 

 

 

 
 

42 

  

 

 

 

 

 
 

24 

 

 

 

 

 

 
 

12 

 

 

 

 

 

 
 

6 
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V 

Печења 

Оспособљавање ученика 

за припрему, термичку 

обраду, сечење, 

сервирање и издавање 

печења. 

-Оспособљавање 

ученика за израду 

осн.калкулација 

- Разликује нормативе и израђује 

ос.калкулације за печење. 

-Припрема намирнице за печење. 

- Опише начин припреме печења. 

-Припрема сафт за печења 

- Траншира и сервира печења 

-Декорише печења. 

 

 

 
24 

  

 

 
12 

 

 

 
6 

 

 

 
6 

 

ЛИТЕРАТУРА : 
 

1. Куварство са практичном наставом за други разред, аутори Родољуб Стојановић, Јован Јокић и Правда Петковић 
 

2. Супе и чорбе, аутори Милорад Вукић и Милијанко Портић 
 

3. Куварски лексикон, Карл Дух . 
 

4. Наставни филмови, Економска школа Ваљево- Михаило Ивановић са групом ученика 
 

5. Стручни часописи из области куварства 
 

6. Национални и савремени кувари 

 

7. Корелација са осталим предметима : 

Математика,географија,исхрана 
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ЕКОНОМИКА ТУРИСТИЧКИХ И УГОСТИТЕЉСКИХ ПРЕДУЗЕЋА (32 часа) 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 10 од 2012. године , а измене и допуне у броју    

од . године . 

Циљ предмета : 1. Упознавање ученика са пословним активностима туристичких и угоститељских предузећа 

2. Стицање знања о средствима и изворима средстава туристичких и угоститељских предузећа 

3. Стицање знања о утрошцима, трошковима туристичких и угоститељских предузећа 

4. Оспособљавање ученика за израду калкулација 
5. Оспособљавање ученика да утврде финансијски резултат предузећа 

6. Разумевање мерила успешности угоститељског и туристичког предузећа 
 

 

 

 

 
НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ 

(по завршетку модула 

ученик ће бити у стању 

да:) 

Број 
 

часова 

по 

теми 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

в
еж

б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
тв

р
ђ
. 

О
ст

ал
и

х
 

ч
ас

о
в
а 

 

Појмовно 
 

одређење 

економике и 

организације 

предузећа 

 

•  упознавање 

ученика са 

економиком и 

организацијом 

предузећа 

 

• дефинише 

економику као 
науку 

• дефинише 
организацију као 

науку 

• познаје циљеве 

изучавања 

економике и 

организације 
предузећа 

 

2 

 

2 
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Појам 

угоститељско 

–туристичког 

предузећа 

 

• упознавање 

ученика са 

угоститељско - 

туристичким 

предузећима 

 

• дефинише 

угоститељско и 

туристичко 

предузеће, њихове 

задатке 

• познаје 

карактериситке 

угоститељског и 

туристичког 
предузећа 

 

5 

 

3 

  

2 

 

 
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 средстава 

 

4 

 

3 

  

1 

 

 
Извори 

средстава 

 

• упознавање 

ученика са 

изворима 

средтава 

угоститељског и 

туристичког 
предузећа 

 

• дефинише изворе 

средстава 

• разликује 

сопствене и туђе 

изворе 

 

2 

 

1 

  

1 
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Расходи 

угоститељског 

и туристичког 

предузећа 

 

• упознавање 

ученика са 

расходима 

предузећа и 

калкулацијом 

цене производа 

и услуга у 

туризму и 

угоститељству 

 

• дефинише 

утрошке, трошкове 

и расходе 

предузећа 

• разликује појмове 

утрошака, 

трошкова и расхода 

предузећа 

• познаје врсте 
трошкова 

• познаје 

каратеристике 

трошкова 

• израђује 

калкулацију 

• разликује врсте 

калкулација 

• познаје 

специфичности 

обрачуна 

трошкова, 

утврђивање цена у 

туризму и 
угоститељству 

 

8 

 

5 

  

3 

 

 

Резултати рада 

и расподела 

 

• упознавање 
ученика са 

резултатима 

 

• дефинише укупан 
приход 

• разликује приходе 

 

5 

 

3 

  

2 
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 рада предузећа 

• утврђује резултате 
предузећа 

• познаје начин 

распоређивања 

резултата 

     

Мерила 

успешности 

пословања 

угоститељског 

и туристичког 

предузећа 

• упознавање 

ученика са 

мерилима 

успешности 

угоститељског и 

туристичког 

предузећа 

• дефинише мерила 

успесности 

• познаје 

продуктивност 
рада 

• познаје 
економичност рада 

• познаје 

рентабилност рада 

 

6 

 

3 

  

2 

 

1 

 

ЛИТЕРАТУРА : 

Агенцијско и хотелијерско пословање за III разред 

угоститељско-туристичке школе-Јован Попеску /Милорад 

Нешић / Миодраг Николић, Завод за уџбенике и наставна 

средства Београд. 

Агенцијско и хотелијерско пословање за IV разред 

угоститељско-туристичке школе Крунослав Чачић /Миодраг 

Николић/Зечевић, 

Завод за уџбенике и наставна средства Београд. 
 

Економика и организација предузећа за II разред угоститељско- 

туристичке школе, Љиљана Косар, Завод за уџбенике и 

наставна средства Београд. 

Eкономика туризма за IV разред угоститељско-туристичке 

школе-Крунослав Чачић 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ОСТАЛИМ ПРЕДМЕТИМА : 

Српски језик и књижевност, Агенцијско и хотелијерско 

пословање, Економика и организација предузећа, Пословна 

економија, Економика туризма. 
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ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА (32 часа) 
 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број LXI бр. 50/92 од 1992. године , а измене и допуне у броју 

10/2012 од 2012. године . 

 
Циљ предмета : 

 

o Стицање знања о предмету проучавања и задатку туристичке географије Србије 

o Стицање знања о туристичко-географском простору и кретању у њему 

o Стицање знања о туристичким вредностима Србије, њиховом простирању и атрактивности 

o Разумевање међузависности туризма и географске средине 
 

 

 

НАЗИВ 
 

ТЕМЕ 

 
 

ЦИЉЕВИ 

 

ИСХОДИ 

По завршетку теме 

ученик ће умети да: 

Број 
 

часова 

по 

теми 

Б
р
о

ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

в
еж

б
и

 

ч
ас

о
в
а 

у
тв

р
ђ
. 

О
ст

ал
и

х
 

ч
ас

о
в
а 

 

I 

УВОД 

Усвајање 

наставног плана 

и програма 

Усвајање знања 

о предмету и 

задатку 

проучавања 

туристичке 

географије 

Србије 

 

 

 

Објасни предмет и 

задатак проучавања 

туристичке географије 

Србије 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
1 

   

 

 

 

 
1 
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II 

ГЕОГРАФСКИ И 

ТУРИСТИЧКИ 

ПОЛОЖАЈ СРБИЈЕ 

 
Проширивање 

знања о 

географском и 

туристичком 

положају Србије 

Опише и покаже на 

карти положај Србије у 

Европи; 

Објасни значај 

географског положаја 

за развој туризма на 

примеру Србије. 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

  

 

 

1 

 

 

 

 

 

III 
 

ПРИРОДНЕ 

ТУРИСТИЧКЕ 

ВРЕДНОСТИ СРБИЈЕ 

 

 

 

 
Проширивање 

знања о 

природним 

туристичким 

вредностима 

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. 

 

 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 

 

 
5 

  

 

 

 

 

 

 
3 

 

IV 
 

АНТРОПОГЕНЕ 

ТУРИСТИЧКЕ 

Усвајање знања 

о антропогеним 

туристичким 

вредностима 

Подели антропогене 

туристичке вредности 

Србије по врстама; 

Издвоји 

 

8 

 

5 

  

3 
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ВРЕДНОСТИ СРБИЈЕ Србије. специфичности 

најатрактивнијих 

антропогених 

туристичких вредности 

Србије. 

     

 

 

 

 

 

V 

МАТЕРИЈАЛНА 

ОСНОВА ТУРИЗМА 

 

 

 

 

Стицање знања 

о утицају 

материјалне 

основе на развој 

туризма у 

Србији. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 
3 

  

 

 

 

 

 

 
1 

 

VI 
 

ПРАВЦИ 

ТУРИСТИЧКОГ 

КРЕТАЊА У СРБИЈИ 

Усвајање знања 

о правцима 

туристичких 

кретања у 

Србији. 

Наведе и покаже на 

карти најважније 

правце кретања туриста 

у Србији. 

 

 
2 

 

 
1 

   

 
1 
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VII 

ПЕРСПЕКТИВЕ 

РАЗВОЈА ТУРИЗМА 

СРБИЈЕ 

 

 

 

 

 

 
Коришћење 

стечених знања 

у прогнозирању 

перспектива 

развоја туризма 

Србије. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

VIII 

ГОДИШЊА 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

 
Усвајање знања 

о туристичкој 

географији 

Србије 

Оспособљавање 

ученика за коришћење 

информација за 

континуирано 

образовање и 

самообразовање 

     

 

2 
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ЛИТЕРАТУРА: 
 

- Стеван М. Станковић – туристичка географија за четврти разред угоститељско – туристиче школе 

- Физичко – географска карта Србије 

- Интернет 

- Ученичке презентације 

- 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

- Историја 

- Здравствено васпитање 

- Маркетинг у туризму 

- Стручни предмети 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА (60 часова) 
 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број    10 од 14. 08. 2012. . године , а измене и допуне 

у броју од . године . 

 

Циљ предмета :  
1. Да стекне потребна знања 

2. Да савлада практичне вештине 

3. Да обавља куварске послове 

4. Да производи јела у угоститељским објектима 

5. Да упозна нормативе 

6. Да упозна средства понуде у куварству 

7. Да савлада требовање и остала пословна документа 

8. Да научи да уради калкулацију за припремљени производ и израчуна продајну цену 
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НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула ученик ће знати ) 

Број 
 

часова 

по теми 

Број 

часова 

обраде 

Број 

часова 

вежби 

Број 

часова 

утврђ. 

Осталих 

часова 

 
I 

 

Бистре и густе 

супе,чорбе,потажи 

и консомеи 

Оспособљавање 

ученика за 

припрему,примену и 

издавање бистрих и 

густих супа,чорби и 

оспособљавање 

ученика за израду 

основних калкулација. 

Да дефинише бистре и густе супе,чорбе. 

Да наведе врсте бистрих супа и чорби. 

Да разликује нормативе за бистре супе и 

чорбе. 

Да описује начине припреме намирница за 

бистре и густе супе и чорбе. 

12  12   

  Да припрема бистре и густе супе и 

чорбе,разликује додатке за бистре и густе 

супе. 

  

  
Да припрема додатке за бистре и густе 

супе,чорбе. 

  

  
Да одржава јела до сервирања,сервира 

припремљена јела и декорише. 
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II 
 

Топла предјела 

Оспособљавање 

ученика за припрему и 

издавање топлих 

предјела. 

Оспособљавање 

ученика за израду 

основних калукација. 

Да дефинише топла предјела. 
 

Да разликује врсте топлих предјела. 

Да разликује нормативе. 

Да опише начине припремања намирница 

за топла предјела. 

Да припрема топла предјела. 

Да чува топла предјела до сервирања. 

Да сервира и декорише топла предјела. 

12  12   

III 
 

Готова јела 

Оспособљавање 

ученика за припрему и 

издавање готових јела 

Оспособљавање 

ученика за израду 

основних калукација 

Да дефише готова јела. 
 

Да разликује врсту готових јела. 
 

Да разликује норамтиве за готова јела 
 

Да опише начине припремања намирница 

за готова јела. 

Да термички обрађује готова јела 

Да припрема готова јела. 

Да декорише и севира готова јела. 

24  24   
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IV 
 

Национална јела 

Оспособљавање 

ученика за припрему и 

издавање националних 

јела. 

Оспособљавање 

ученика за израду 

основних калукација. 

Да дефише национална. јела. 
 

Да разликује врсту национална јела. 
 

Да разликује норамтиве за национална јела 
 

Да опише начине припремања намирница 

за национална јела. 

Да термички обрађује национална јела 

Да припрема национална јела. 

Да декорише и севира националних јела. 

9  9   

V 
 

Печења 

Оспособљавање 

ученика за припрему и 

издавање печења 

Оспособљавање 

ученика за израду 

основних калукација. 

Да дефинисше печења. 

Да разликује нормативе. 

Да припреми намирнице и опише начин 

припреме. 

Да припреми сафт сервира и декорише 

печења. 

3  3   
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ЛИТЕРАТУРА : Куварство са практичном наставом за први разред. Аутори: Ј. Јокић, П. Петковић, М. Стојановић. Куварство са практичном 

наставом за први разред аутори Вукић и Портић. Куварски лексикон Карл Дух. Наставни филмови Економска школа Ваљево. 

 
Корелација са осталим предметима : 

Са математиком,екологија и застита животне средине,туристичка географија,веронаука. 

 

 

 

 
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ПРЕМА ПРОГРАМУ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА 

ПОЗНАВАЊЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 64 

Циљеви предмета: 

– Стицање знања о основним карактеристикама животних намирница, њиховом хемијском и биолошком саставу 

– Стицање основних знања о исхрани и њеном значају за човека и друштво 

– Упознавање ученика са основним врстама и карактеристикама намирница биљног и животињског порекла 
Оквирни број часова по наставним темама: 

-Основни састојци прехрамбених прозвода – 8 часова 

-Житарице – 8 часова 

-Поврће и зачини – 10 часова 

-Технологија меса – 16 часова 

Облици наставе: -Теоријска настава 

Корелација са другим предметима: 

-куваство 

-исхрана 

-здравствена култура 

-Млеко, јаја, масти и уља – 8 часова 

-Пића и воће – 10 часова 

-Материје за заслађивање – 4 часа 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
 

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
 

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ, ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 
 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 6 од 2003. године , а измене и допуне у броју 23 од 2004, 

броју 9 од 2005. и броју 11 од 2016. године 

 

Циљ предмета : 

1. да се код ученика изгради свест о томе да је хришћанство Црква тј. Конкретна Литургијска 

 

2. да се посведоче садржај вере и духовно искуство цркве 

 

3. да се скрене пажња ученицима да је појам личности кључни појам без кога се хришћанство не може разумети. Без правилног 

схватања овог појма не може се појмити да је хришћанска верау Бога живот а не академска доктрина или пак идеологија. 

4. да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот 

5. да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности цркве којој историјски припадају 

6. да им се омогући чување и неговање сопственог верског и културног идентитета 

7. упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене цркве треба остваривати у отвореном и толерантном дијалогу, уз 

уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа 

човечанства 
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План и програм за II разред средњих школа 

Наставне јединице 

 

1. УВОД 

7. Понављање кључних појмова обрађених у првом разреду средње школе 
 

 

 

2. Стварање света 

3. Стварање човека по икони и подобију Божјем 

4. Творевина и човеково место у њој 

5. Свет је створен са циљем да постане Црква 

6. Представе стварања света и човека у православној иконографији 

8. СТВАРАЊЕ СВЕТА И ЧОВЕКА 

 
 

 
13. Библијска повест о прародитељски греху 

14. Прародитељски грех као промашај циља стварања 

15. Светоотачко тумачење прародитељског греха 

16. Јединство човека са Богом – једини начин да се превазиђе смрт 

17. Човекова злоупотреба творевине – еколошка криза 

18. Прародитељски грех у светлости богослужбених текстова 

9. ПРАРОДИТЕЉСКИ ГРЕХ 

 
 

 
19. Каин и Авељ 

20. Ноје и барка, као праслике Христа и Цркве 

10. СВЕШТЕНА ИСТОРИЈА СПАСЕЊА (ОД АДАМА ДО ИЗРАИЉА) 
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21. Црква и Вавилонска кула 

22. Авраамов завет са Богом и наговештај Цркве Христове 

23. Жртвовање Исака као праслика жртве Христове 

24. Јаков постаје Израиљ 
 
 

11. СВЕШТЕНА ИСТОРИЈА СПАСЕЊА (ОД МОЈСИЈА ДО ХРИСТА) 

25. Откривење Бога Мојсију (ЈХВХ, ὁ ὢν) 

26. Пасха 

27. Месија циљ старозаветних ишчекивања 

28. Давид и Соломон 

29. Испуњење старозаветних пророштава у Исусу Христу 

30. Праслике Свете Тројице, Исуса Христа и Цркве у  Старом Завету (систематизација теме) 
 
 

12. СТАРОЗАВЕТНА РИЗНИЦА 

28. Мудросна књижевност – одабрани одељци 

29. Одабрани одељци из Псалама Давидових 

30. Старозаветни списи у богослужењу Цркве 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 
 

А. ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (60 часова) 

 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 11 од 28.06.2013. године , а измене и допуне у броју 

  од . године . 
 

 

 

Циљ предмета :  
1. Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику 

2. Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усмeном и писаном изражавању 

3. Оспособљавање за ефикасно комуницирање 

4. Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике 

5. Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности 

6. Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова 

7. Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина 

8. Развијање трајног интересовања за нова сазнања 
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НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула 

ученик ће знати ) 

Број 
 

часова 

по 

теми 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

в
еж

б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
тв

р
ђ
. 

О
ст

ал
и

х
 

ч
ас

о
в
а 

 
I 

 

 

 

 
Модерна 

 
•Упознавање са 

основним одликама 

правца, 

представницима и 

њиховим делима 

 
• наведе одлике правца, 

представнике и њихова дела 

• препозна модерне елементе 

у изразу и форми књижевног 

дела 

• анализира одабрана дела, 

износи запажања и ставове 

 

 

 

 

 
12 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
2 

 

II 

 
Међуратна и 

ратна 

књижевност 

 
•Упознавање ученика 

са одликама 

међуратне 

књижевности, 

представницима и 

делима 

 
• наведе одлике праваца, 

представнике и њихова дела 

• наведе манифесте, 

књижевне покрете и струје у 

књижевности између два 

светска рата 

• успостави узајамни однос 

књижевних дела и времена у 

 

 

 

 

 

 
 

12 

 

 

 

 

 

 
 

9 

 

 

 

 

 

 
 

0 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 
 

2 
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  коме су настала 
 

• анализира одабрана дела, 

износи запажања и ставове 

     

 
III 

 

 

Језик 

 
•Систематизовање 

знања о основним 

правилима грађења 

речи 

•Упознавање ученика 

са основама 

лексикологије 

 
• 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 

 

 

 
17 

 

 

 
7 

 

 

 
0 

 

 

 
0 

 

 

 
10 

IV 

 

 
Лектира 

• проширивање 

опште културе, 

вештине мишљења и 

иксказивања 

резултата стеченог 

знања 

• схватити какви се све 

односи између појединца и 

света откривају у 

књижевним делима и 

схватити шта је у тим 

односима апсурдно 

 

 

 
7 

 

 

 
5 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

 

 

 
0 
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V 

Култура 

изражавања 

 
•Оспособљавање 

ученика да теоријска 

знања из граматике и 

правописа примењују 

у усменом и писаном 

изражавању 

 
•износи став, користи 

аргументе и процењује 

опште и сопствене 

вредности у усменом и 

писаном изражавању 

 

12 

 

0 

 

7 

 

1 

 

4 

 
 

ЛИТЕРАТУРА : 

1. Читанка за трећи разред средње школе, Љ.Николић и Б.Милић, ЗУНС, Београд, 2007. 
 

2. Правопис српскога језика, Матица српска, Нови Сад, 2010. 
 

3. Граматика српског језика, Ж.Станојчић и Љ.Поповић, ЗУНС, 1992. 
 

4. Теорија књижевности, Иво Тартаља, ЗУНС, 2000. 

 
Корелација са осталим предметима: грађанско васпитање, верска настава, ликовна култура, историја, социологија, психологија 

 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (60 часова) 
 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 11 од 28. 06. 2013 . године , а измене и допуне у броју 

  од . године . 

Општи циљ предмета: 
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Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим 

васпитно - образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном,афективном, 

моторичком), развоју моторичких способности,  стицаљу,  усавршаваљу и  примени  моторичких умеља, навика и 

неопходних теоријских знаља  у  свакодневним и специфичним условима живота и рада 

Посебни циљеви предмета: 
 

1. Подстицаље раста и развоја и утицаље на правил но држаље тела (превенција постуралних поремећаја); 
 

2. Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знаља неопходн их самостални рад на љима; 
 

3. Стицаље моторичких умеља (вештина) и теоријских знаља неопходних за љихово усвајаље; 
 

4. Проширеље и продубљаваље интересоваља које су ученици стекл и у основној школи и потпун ије сагледаваље 

спортске гране, за коју показују посебан интерес; 

5. Усвајаље знаља ради разумеваља значаја и сушти не физичког васnитаља дефинисан их оnштим циљем овог предмета 

(васпитно 

образовног подручја); 
 

6. Мотивација ученика за бављеље физичким активностима и формираље позитивних психа-социјалних образаца понашаља; 
 

7. Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада. 
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ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула ученик ће 

знати ) 

Број 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
тв

р
ђ
. 

О
ст

ал
и

х
 

 
ч
ас

о
в
а 

 

НАЗИВ 

ТЕМЕ 
ЦИЉ часова 

по теми 

 
I 

 

Теоријско 

 

-Очување и унапређење 

здравља 

 
- Препознавање везе између физичке 

активности и здравља 

 

4 

 

2 

  

2 

 

образовање -Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

- Упозна се са основним 

законитостима, принципима и 

правилима, методима, средствима и 

оптерећењима физичког вежбања 

   

 -Развијање креативности кроз 

покрет 

Развијање позитивнњ слике о 

себи 

- Да схвате смисао, значај и вредност 

физичког вежбања и да га интегришу 

у свакодневни живот 

   

 
-Промовисање позитивних 

социјалних интеракција 

    

   16 1 3 12  

II 

 

 

Антропомо 

 
Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

- Унапређивати и одржавати 

антропомоторичке способности 

(снагу, издржљивост, брзину, 

гипкост и координацију) 
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то - 
 

ричке 

спосо- 

бности 

карактеристикама 

 

 

Оспособљавање за самостално 

вежбање у слободно време 

 

 
Очување и унапређивање 

здравља 

 

 
Развој позитивне слике о себи 

- Познавати спортске техничко 

тактичке термине 

- Продубити знања о функционисању 

појединих органских система 

приликом вежбања и опоравка 

- Познавати основне појмове везане 

за карактеристике физичке 

активности: обим и интензитет 

- Знати како да прати реакције 

организма на оптерећење (мерење 

пулса, праћење дисања итд.) 

- Познавати пороцедуре безбедног 

вежбања 

Бити способан да самостално креира 

јдноставније програме физичког 

вежбања ( вежбе снаге, вежбе 

обликовања, трчање ) 

- Профилисиати сопствене потребе 

за физичким вежбањем и 

систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

- Одржавати личну и колективну 
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  хигијену 
 

- Коростити физичку активност као 

средство са суочавање са стресом и 

његовим последицама 

- Познавати узроке настајања 

неправилног држања тела 

- знати основне вежбе за најважније 

мишине групе за правилно држање 

тела 

- систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

- Промовисати физичку активност 

као део здравог начина живота 

- објективно вредновати и 

прихватати своје постигнуће и 

постигнуће других у физичкој 

активности 

- Потврђивати своје способности и 

стицати самопоуздање 

- Познавати основне појмове везане 

за карактеристике физичке 

активности: обим и интензитет 
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III 

 

Спортска 

игра 

-Развијање моторичких умења 

и навика 

-Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

- Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

- Очување и унапређивање 

здравља 

- Развој позитивне слике о 

сцеби 

- Промовисање позитивних 

социјалних интеракција 

- Поседовати умења из спортских 

игара стечена у основниом 

образовању 

- Имати профилисане сопствене 

потребе за физичким вежбањем и 

систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

- Коростити физичку активност као 

средство са суочавање са стресом и 

његовим последицама 

- Прихватитит сопствени физички 

изглед и способности и бити свестан 

развојних промена 

- Потврђивати своје способности и 

стицати самопоуздање 

- Решавати проблеме уз поштовање 

свог окружења 

- Промовисати спортски фер-плеј 
 

- Препознавати негативности у 

спорту и критички се односитти 

према њима(допинг,груба игра, 

навијачки изгреди и сл.) 

26 12 14   
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  - Коректно се односити према свим 

актерима спортског 

догађаја(играчи,тренери- 

наставници,судије,навијачи идр.) 

- Моћи да сарађује са свим 

члановима екипе и учествује у 

тимском раду 

     

 

 

 

 

 
IV 

 

Повезивање 

физичког 

васпитања 

са животом 

и радом 

-Развијање моторичких умења 

и навика 

-Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

- Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

- Очување и унапређивање 

здравља 

- Развој позитивне слике о 

себи 

- Промовисање позитивних 

- Поседовати и друга моторичка 

искуства у зависности од личних 

интересовања и могућности 

средине(плес,аеробик,клизање, 

вожња 

ролера,бицикла,пливање,скијање,ори 

јентиринг,борилачке вештине,итд.) 

- Знање руковања разним 

инструментима(бусола, двоглед, 

алтиметар ,фотоапарат, камера 

,коришћење топографских карата 

,итд.) 
 

- Знање пружања прве помоћи 
 

- Усвајање навика боравка и и схране 

у природи 

- Знање вожње скија и борда на снегу 

14 3 9 2  
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 социјалних интеракција 
 

-Стицање знања за практичну 

примену у природи 

(излети,логоровања,зимовања, 

кросеви,планинарења и сл.) 

ради активног одмора и нових 

пријатних доживљаја 

,скијање на води , вожња 

чамаца,једрење на дасци 

- Самостална припрема и избор 

потребне опреме и реквизита за ове 

активности 
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Основе кошарке, Миливоје Каралејић, Саша Јаковљевић 

Основе спортског тренинга, Владимир копривица 

Фудбал теорија и методика, Вељко Алексић 

Општа антропомоторика, Милош Кукољ 

Одбојка, Предраг Немец 

Физиологија физичке активности, Златомир Николић, Настас Илић 

Билогија развоја човека са основама спортске медицине, Душан Угарковић 

Основе рукомета, Бранислав Покрајац 

Анатомија, Марјан Бошковић 

Теорија физичке културе, Божо Бокан 

Теорија и методика физичког васпитања, Драгољуб Вишњић, Александар јовановић 

Атлетика, Ђорђе Стефановић 

Корелација са осталим предметима : 

Биологија, Физика, Хемија, Музичко, Историја Рачунарство и информатика 
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МАТЕМАТИКА (30 часова) 
 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику РС'' , број 4 од 1991. године . 

Циљ предмета : 1. Развијање логичког и апстактног мишљења 

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

3. Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа 

4. Развијање осећаја за простор , разликовање геометријских фигура и њихови узајамни односи 

5. Развијање систематичности , уредности , прецизности , темељности ,истрајности , критичности у раду 

6. Стицање способности за примену знања у стручно-теоретским предметима 

7. Формирање основа за наставак образовања 

8. Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина 

мишљења 

 

 

 

 
НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ МОДУЛА 

(по завршетку модула 

ученик ће знати) 

Број 

часова 

по 

теми 
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ј 

ч
ас
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ч
ас

о
в
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I 

#Разумевање 

основних 

тригонометријских 

функција и 

идентичности 

#Оспособљавање 

за 

решавање 

*да решава правоугли 

троугао 

*вредности 

тригонометријских фун. 

углова од 30о,60ои 45о 

*основне 

тригонометријске 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 

 
0 
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ЕЛЕМЕНТИ 

ТРИГОНОМЕТРИЈЕ 

једноставнијих 

тригонометријских 

једначина 

#Оспособљавање за 

примену синусне и 

косинусне теореме 

у једноставнијим 

примерима 

идентитете и користи их у 

доказивању једноставних 

тригонометријских 

идентитета 

*да израчунава вредности 

тригонометријских 

функција било ког угла 

сводећи на тигоном. ф-је 

оштрог угла 

*да решава једноставније 

тригонометријске 

једначине 

*графике основних 

тригонометријских 

функција 

*адициону теорему и 

њену примену 

*да примени синусну и 

косинусну теорему у 

решавању ∆ 

     

 

 

II 

 
#Упознавање са 

појмом низа 

#Разумевање 

 
*тј. разумети појам низа 

*основно својство 

аритметичког низа , 
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НИЗОВИ 

појмова 

аритметичког и 

геометријског 

низаи примена на 

конкретне 

проблеме 

општи члан и збир првих 

n чланова низа и 

примењује их у 

одређивању низа 

* основно својство 

геометријсог низа , општи 

члан и збир првих n 

чланова низа и примењује 

их у одређивању низа 

 

4 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

 

 
 

III 

 
АНАЛИТИЧКА 

ГЕОМЕТРИЈА 

У РАВНИ 

 

#Упознавање са 

основним 

елементима 

аналитичке 

геометрије у равни 

 

#Стицање основних 

знања о кривама 

другог реда и 

њиховом 

аналитичком 

представљању 

*да користи Декартов 

правоугли координатни 

систем и да одреди 

дужину дужи , површину 

троугла и координате 

тачке која дели дуж у 

датом односу 

*да аналитички и 

графички прикаже праву 

у разним облицима ( 

експлицитни , 

имплицитни и сегментни ) 

*да утврди међусобне 

односе две праве као и 

угао између две праве 

 

 

 

 

 
17 
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  *једначине кривих другог 

реда , њихове основне 

елементе и да их 

графички представи 

*да утврди међусобни 

однос праве и криве 

другог реда и знати 

услове додира и 

примењивати их 

     

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА : 

 

1. Математика са збирком задатака за III разред средње школе , Г. Војводић , М. Вукасовић , Р. Деспотивић , Ђ. Паунић , В. Петровић , 

Р. 

Тошић ,Завод за уџбенике и наставне средства Београд 

 
2. Математика за II разред средње школе,Градимир Војводић, Радивоје Деспотовић, Завод за уџбенике и наставна средства Београд 

 
Корелација са осталим предметима : 

Рачунарство и информатика , Обрачун трошкова 
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ИСТОРИЈА (60 часова) 

 

 

БРОЈ ЧАСОВА: 2 часа недељно, 60 часова годишње 

ЛИТЕРАТУРА: Историја српског народа I – VI, Београд 1983. 

В. Ћоровић, Наше победе, Београд 1990. 

Б. Петрановић, Историја Југославије I-III, Београд 1989. 

М. Благојевић, Д. Медаковић, Р. Љушић, Љ. Димић, Историја српске државности 1-3, Нови Сад 2000-2001. 

П. Опачић, Србија, Солунски фронт и уједињење, Београд 1990. 

Р. Михаљчић, Бој на Косову I-III, Београд 1983. 

Хрестоматија, Београд 1987. 

М. Благојевић, Србија у доба Немањића, Београд 1989. 
 

 
 

ПРОГРАМ РАДА 

 
Основни циљеви изучавања наставног предмета Историја су: 

12. Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести; 

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

14. Развијање индивидуалног и националног идентитета; 

15. Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света (у 

националном, регионалном, европском и глобалном оквиру); 

16. Унапређивање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (истраживачких вештина, 

критичког и креативног мишљења, способности изражавања и образлагања сопствених ставова, разумевања мултикултуралности, 

развијање толеранције и културе аргументованог дијалога); 

17. Оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија; 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

715 

 

  

Развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања 

културно-историјске баштине. 

Исходи 

По завршетку обраде наставних садржаја за III разред средње школе ученик ће бити у стању да: 

• препозна различите историјске садржаје (личности, догађаје, појаве и процесе) и доведе их у везу са одговарајућом временском 

одредницом и историјским периодом; 

• разликује периоде у којима је постојала, престала да постоји и поново настала српска држава; 

• наведе и упореди одлике српске државности у средњем и новом веку; 

• уочи утицај европских револуционарних збивања на развој српске националне и државне идеје; 

• објасни узроке и последице Српске револуције, ослободилачких ратова 1876–1878, Балканских ратова и Првог светског рата; 

• уочи и објасни на историјској карти промене граница српске државе; 

• лоцира места најважнијих битака које су вођене током Српске револуције, ослободилачких 

ратова 1876–1878, Балканских ратова и Првог светског рата; 

• опише улогу истакнутих личности у Српској револуцији, у развоју државних иституција и формирању модерног политичког 

система, у ослободилачким ратовима 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; 

• 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; 
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• 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. 

 

 
Начин остваривања програма 

 
Коришћењем активних метода рада, као и развијањем креативног и критичког мишљења, наставник треба да од ученика 

формира активног учесника у наставном процесу. У вези с тим, од нарочитог значаја је коришћење задатака који захтевају примену 

наученог у разумевању и решавању свакодневних проблемских ситуација. 

Приликом оцењивања, неопходно је информисати ученике о критеријумима за оцењивање. 

Изучавањем историје код ученика се развија способност логичког закључивања и схватања узрочно-последичних веза, као и 

развој критичког мишљења. 

Да би се подстакла радозналост ученика, наставни садржаји морају им се презентовати на жив и динамичан начин, уз мноштво 

информација и детаља. Ученици морају да дођу до одговора на питања: шта се десило у одређеном историјском периоду; зашто се то 

десило; какве су последице из тога проистекле. Нарочито је важно подстицати ученике да самостално долазе до одговора на ова питања. 

Коришћење изворних историјских текстова и историјске литературе, историјских карата, документарних и играних 

филмова, музејских експоната, илустрација, затим обиласци културно-историјских споменика и установа културе – све наведено 

од кључног је значаја за јасно формирање слике прошлости код ученика. 

С обзиром на мултидисциплинаран карактер историјске науке, неопходно је у наставном процесу остварити корелацију историје 

са другим наставним предметима (првенствено са географијом, српским језиком, ликовном културом, музичком културом, верском 

наставом, грађанским васпитањем), што се може остварити кроз редовну наставу, додатни рад, слободне активности, излете, екскурзије 

и сл. 

У историји као наративном предмету фронтални облик рада мора бити основни, али, кад год је то могуће, треба користити 

групне и индивидуалне облике рада, с циљем активизације ученика, њиховог оспособљавања за самосталан рад и продуктивно 

усвајање знања и навика. Иако у настави историје монолошка и дијалошка метода имају важно место, то не значи да не треба користити 

и остале наставне методе. Нарочит значај има коришћење изворних историјских текстова, чијом ће анализом ученици 
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најбоље осетити специфичност неког историјског феномена и упознати основне елементе научног истраживања и историјске научне 

критике, затим писање есеја, реферата и семинарских радова, као и игровне радионице. 

Евалуација 

 
➢ Усмено проверавање напредовања ученика (редовно, комплексно и периодично), при чему се оцењује обим и квалитет знања и 

интересовања 

➢ Контролни писани задаци 

➢ Тестови провере знања 

➢ Домаћи радови (реферати и семинарски радови, радне свеске, белешке из прочитане научне историјске литературе, историјске 

белетристике и историји сродних дисциплина, израда хронолошких таблица, историјских карата, речника историјских појмова, 

израда албума историјских слика и слично) 

 
ГЛОБАЛНИ ПЛАН 

 

 

Ред. 

број 
НАСТАВНЕ ТЕМЕ БРОЈ ЧАСОВА 

Обр. Утв. Систем. 

I СРПСКА ДРЖАВА И ДРЖАВНОСТ 19 9 3 

II СРПСКИ НАРОД У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 
ДРЖАВИ 

9 3 1 

III ДОСТИГНУЋА СРПСКЕ КУЛТУРЕ 5 3 1 

IV СРПСКИ НАРОД У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 4 2 1 

УКУПНО ЧАСОВА: 60 37 17 6 
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СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА(30 часова) 
 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд часова: 30 

Циљеви: 

– Оспособљавање ученика за живот у друштву изложеном сталним променама и изазовима које доноси развој савременог 
друштва 

– Развијање способности код ученика за улогу одговорног грађанини,за живот у демократски уређеном и хуманом друштву 

– Унапређење ученичке способности за све облике комуникације,дијалога и исказивања аргументованог става 

– Обогаћивање знања о државности Републике Србије поређењем трдиције и садашњег стања 

– Развијање знања о аутономији и локалној самоуправи 

– Развијање знања о културним тековинама 
Теме:Оквирни број часова: 

 

-Структура и организација друштва 8часова 

-Устав и правна држава у Србији 4часа 

-Држава и политика 4часа 

-Грађанин и његова права и слободе у Србији 4часа 

-Србија као држава,аутономија и локална самоуправа 2часа 

-Култура и друштво 5часа 

-Друштвене промене и развој друштва 3часа 

Облици наставе: -Теоретска настава 

Корелација са другим предметима:-Историја 
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КУВАРСТВО (300 часова – вежбе) 
 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (180 часова) 

БЛОК НАСТАВА (120 часова) 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број _10_ од _04,12,2012_. године , а измене и допуне у 

броју    

од . године . 

Циљ предмета : 1. Развијање гастрономских вештина 

2. Развијање способности јасног и прецизног схватања кулинарских техника 

3. Развијање способности коришћења животних намерница 

4. . Развијање систематичности , уредности , прецизности , темељности ,истрајности , критичности у раду 

5. Стицање способности за примену знања у стручно-теоретским предметима 

6. . Формирање основа за наставак образовања 

7. . Формирање гастрономске културе која подразумева свест о примени гастрономије и гастрономског начина 

мишљења 
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НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула 

ученик ће знати ) 

Број 
 

часова 

по 

теми 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

в
еж

б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

П
р
ак

ти
ч
н

е 

н
ас

та
в
е 

Ч
ас

о
в
и

 у
 

б
л
о
к
у
 

 
I 

ХЛАДНА 

ПРЕДЈЕЛА И ЈЕЛА 

 

 
#Проширивање 

знања о групи 

предјела 

 

 

 
#Оспособљавање за 

примену припреме 

хладних предјела 

као и њихово 

сервирање 

 

 

 
*да препозна квалитет 

намернице потребне за 

израду хладних предјела 

 

 
*да користи своју 

креативност у слагању 

намерница ѕа сваку врсту 

хладних предјела 

 

 

 

 

 
196 

  

 

 

 

 
100 

 

 

 

 

 
60 

 

 

 

 

 
36 
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II 

 
ЈЕЛА ПО 

ПОРУЏБИНИ 

 

 
#Оспособљавање за 

прпознавање врста и 

квалитета меса за 

јела по поруџбини 

 
#Примена знања о 

припремању, начину 

термичке обраде, 

декорацији и 

сервирању јела по 

поруџбини 

 

 

 

 
*да познаје вештине у 

обради меса за ову групу 

јела 

 

 
*да познаје начине 

термичке обраде за свако од 

јела из ове групе 

 

 
*да познаје гарнитуре које 

се сервирају уз јела по 

поруџбини 

 

 
*да познаје прилоге који се 

сервирају уз ова јела 

 

 
*да јасно схвата начине 

сервирања ових јела 

 

 

 

 

 
316 

  

 

 

 

 
160 

 

 

 

 

 
96 

 

 

 

 

 
60 
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III 

 

 

ЈЕЛА СА 

РОШТИЉА 

 

 

 
#Оспособљавање за 

припрему и обраду 

меса потребног за 

јела са роштиља 

 

 
#Примена стечених 

знања у сервирању и 

послуживању ове 

групе јела 

 

 

 
*да познаје начине 

термичке обраде 

 

 
*да познаје прилоге који се 

сервирају уз ову врсту јела 

 

 
*да познаје начине 

декорисања 

 

 
*да примењује начине 

сервирања и послуживања 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

  

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

IV 

 

 

ПОСЛАСТИЦЕ 

#Оспособљавање за 

припрему 

посластица у 

куварству 

Њихово сервирање и 

декорацију 

 

*да примењује знања и 

вештине у декорацији и 

сервирању посластица 

 

 

 
44 

  

 

 
20 

 

 

 
12 

 

 

 
12 
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ОСНОВЕ УСЛУЖИВАЊА(30 часова) 
 

Недељни фонд часова : 1 Годишњи фонд часова : 30 Трајање образовања : три године 
 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број од године , а измене и допуне у броју од године . 

Циљ предмета : 

1. Упознавање ученика са појмом услуживања 
 

2. Упознавање ученика са средствима за рад, дневним оброцима, системом и начином услуживања 
 

3. Оспособљавање ученика да знање из области куварства прилагоди потребама услуживања хране у угоститељским објектима 
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- Објасни начин 

услуживања 

варива, салата и 

сирева 

- Објасни 

услуживање 

посластица, воћа 

и компота 

   

 

ЛИТЕРАТУРА : 
 

1. Услуживање за први и други разред угоститељске туристичке школе СВЕТОЗАР НИЋЕТИН, МИЛЕНКО КРАСАВЧИЋ 
 

2. Услуживање за пети степен МИЛЕНКО КРАСАВЧИЋ 
 

Корелација са осталим предметима : 
 

- Стручни предмети 
 

- Исхрана 
 

- Здравствена култура 

 

 

НАЦИОНАЛНЕ КУХИЊЕ(60 часова) 
 

Недељни фонд часова : 2 Годишњи фонд часова :60 Трајање образовања : Три године 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 10 од 14.08.2012 . године , а измене и допуне у броју од . 

године . 

 
Циљ предмета : 
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1. Упознавање ученика са навикама у исхрани појединих народа света 

2. Оспособљавање ученика да препознају основне карактеристике значајних кухиња света. 

3.Упознавање ученика са најпознатијима јелима свет кухиња 

4.Оспособљавање ученика за припрему,примену и издавање најпознатијих јела. 
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НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ ( по завршетку 

модула ученик ће знати ) 

Број 

часова 

по 
теми Б

р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
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е 

Б
р
о
ј 

ч
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о
в
а 

в
еж

б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
тв

р
ђ
. 

О
ст

ал
и

х
 

ч
ас

о
в
а 

-Појмовне основе 

услуживања 

- Упознавање ученика са 

предметом, улогом и 

значајем услуживања, 

инвентаром и опремом, 

намештајем за 

услуживање 

- Упознавање ученика са 

радним оделењима и 

функицоналном 

повезаношћу 

По завршетку теме ученик ће знати: 

Значај и улогу услуживања у 

угоститељским објектима 

-Препозна и прилагоди инвентар за 

услуживање у угоститељским 

објектима 

-Разликује радна оделења и објасни 

њихову функцију 

-Разликује просторије за 

услуживање оброка 

6 3 2 1 / 

Дневни оброци - Упознавање ученика са 

дневним оброцима и 

дневним циклусима 

исхране 

- Ученик ће знати да 
наброји дневне оброке 

- и да објасни дневне оброке 

6 3 2 1 / 

 т-Селис/тфеамкис и Упознавање ученика са  m6 3 2 1 /  
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начини 

услуживања 

системима и начинима 

услуживања 
-организационе системе 

услуживања 

- да објасни системе 

услуживања 

- да наброји начине услуживања 
 

-да објасни начине услуживања 

      

- Инструменти 

понуде у 

угоститељству 

- Оспособљавање 

ученика да 

препознају и 

наведу 

инструменте 

понуде 

- Правилно писање и 

састављање инструмената 

понуде 

4 2 1 1 / 
 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

728 

 

  

- Услуживање 

хране 

- Оспособљавање 

ученика да знање 

из куварства 

прилагоде 

потребама 

услуживања хране 

- Објасни начин услуживања 

доручака и једноставних јела 

- Објасни начине услуживања 

хладних прдјела 

- Објасни начин услуживања 

супа, чорби, потажа и 

консомеа 

- Објасни начин услуживања 

топлих предјела 

- Објасни начин услуживања 

риба, ракова и шкољки 

- Објасни начин услуживања 

8 5 2 / 1 
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НАЗИВ 

ТЕМЕ 

ЦИЉ ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула ученик ће знати ) 

Број 
часова 

по 

теми 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
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е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

в
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б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
тв

р
ђ
. 

О
ст

ал
и

х
 ч

ас
о
в
а 

 

 
 

I 

 
УВОД У 

НАЦИОНАЛНЕ 

КУХИЊЕ 

 
 

Упознавање ученика са 

историјом националних 

кухиња и њиховим основним 

разликама. 

 
 

Ученик ће знати да препозна националне 

кухиње, да зна нормативе, начине припреме 

и начина сервирања јела према одређеним 

нацијама. 

 
 

3 

  
 

2 

 
 

1 

 

 
 

II 

СРПСКА 

НАЦИОНАЛНА 

КУХИЊА 

 
 
 

Оспособљавање ученика за 

припрему јела националних 

кухиња. 

 
 

Да описује предмет изучавања:Српске 

националне кухиње,познаје нормативе српских 

Националних јела,начин припреме и термичке 

обраде и начине сервирања, 

Зна да уради калкулацију за припремљено јело. 

 
 

8 

  
 

6 

 
 

2 
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III 
ФРАНЦУСКА 

КУХИЊА 

Оспособљавање ученика за 

припрему француских 

националних јела,за начине 

сервирања, декорисања и зна 

да уради калкулацију за 

одговарајућа јела. 

 

Да описује предмет изучавања, Француске 

националне кухиње,познаје нормативе 

Француских националних јела,начин припреме 

и термичке обраде и начине сервирања, 

Зна да уради калкулацију за припремљено јело. 

 

6 

  

4 

 

2 

  

 

IV 

 

МАЂАРСКА КУХИЊА 

 
Оспособљавање ученика за 

припрему мађарских 

националних јела,за начине 

сервирања, декорисања и зна 

да уради калкулацију за 

одговарајућа јела. 

 

 
. Да описује предмет изучавања, мађарске 

националне кухиње,познаје нормативе 

мађарских националних јела,начин припреме и 

термичке обраде и начине сервирања, 

Зна да уради калкулацију за припремљено јело. 

 
 

4 

  
 

4 

  

V 

РУСКА 

НАЦИОНАЛНА 
КУХИЊА 

 
 

. Оспособљавање ученика за 

припрему руских 

националних јела,за начине 

сервирања, декорисања и зна 

да уради калкулацију за 

одговарајућа јела. 

 

 

 
Да описује предмет изучавања, руске 

националне кухиње,познаје нормативе 

руских националних јела,начин припреме и 

термичке обраде и начине сервирања, 

Зна да уради калкулацију за припремљено јело. 

 

 

4 

  

 

4 

  

 

VI 

ИТАЛИЈАНСКА 

КУХИЊА 

Оспособљавање ученика за 

припрему италијанских 

националних јела,за начине 

сервирања, декорисања и зна 

да уради калкулацију за 

одговарајућа јела. 

 
Да описује предмет изучавања, италијанске 

националне кухиње,познаје нормативе 

италијанских националних јела,начин припреме 

и термичке обраде и начине сервирања, 

Зна да уради калкулацију за припремљено јело. 

 

 

 

6 

  

 

 

6 
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VII 

КИНЕСКА КУХИЊА 

 

Оспособљавање ученика за 

припрему кинеских 

националних јела,за начине 

 

. Да описује предмет изучавања, кинеске 

националне кухиње,познаје нормативе кинеских 

националних јела,начин припреме и термичке 

 

6 
  

6 
  

 сервирања, декорисање        

 да уради калкулацију за Зна да уради калкулацију за припремљено јело.       
одговарајућа јела.  

VIII        
КУХИЊА ЗЕМАЉА     

МАГРЕБА Оспособљавање ученика за Да описује предмет изучавања,магребске 6 6 
 припрему магребских националне кухиње,познаје нормативе   

 националних јела,за начине магребских националних јела,начин припреме и   

 сервирања, декорисања и зна термичке обраде и начине сервирања, Зна да   

 да уради калкулацију за уради калкулацију за припремљено јело.   

 одговарајућа јела.    
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 0 . Оспособљавање ученика        

ГРЧКА КУХИЊА припрему грчких националних 
јела,за начине сервирања, 

декорисања и зна да уради 

калкулацију за одговарајућа 

јела. 

Да описује предмет изучавања,грчке 

националне кухиње,познаје нормативе грчких 

националних јела,начин припреме и термичке 

обраде и начине сервирања, 

Зна да уради калкулацију за припремљено јело. 

4  4    

X 

ИНДИЈСКА КУХИЊА 

 

. Оспособљавање ученика за 

припрему индијских 

националних јела,за начине 

сервирања, декорисања и зна 

да уради калкулацију за 

одговарајућа јела. 

 

 

Да описује предмет изучавања, индијске 

националне кухиње,познаје нормативе 

индијских националних јела,начин припреме и 

термичке обраде и начине сервирања, 

Зна да уради калкулацију за припремљено јело. 

 
 

4 

  
 

4 

  

XI 

ТУРСКА КУХИЊА 

 

Оспособљавање ученика за 

припрему турских 

националних јела,за начине 

сервирања, декорисања и зна 

да уради калкулацију за 

одговарајућа јела. 

 

 
Да описује предмет изучавања,турске 

националне кухиње,познаје нормативе турских 

националних јела,начин припреме и термичке 

обраде и начине сервирања, 

Зна да уради калкулацију за припремљено јело. 

 

4 
  

4 
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XII 

ЈАПАНСКА КУХИЊА 
 
 

Оспособљавање ученика за 

припрему јапанских 

националних јела,за начине 

сервирања, декорисања и зна 

да уради калкулацију за 

одговарајућа јела. 

 

 

 
Да описује предмет изучавања,јапанске 

националне кухиње,познаје нормативе 

јапанских националних јела,начин припреме и 

термичке обраде и начине сервирања, 

Зна да уради калкулацију за припремљено јело. 

 
 

6 

  
 

6 
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ПРЕДУЗЕТНИШТВО (60 

ЧАСОВА)

  

 

Недељни фонд часова : 2 Годишњи фонд часова : 60 Трајање образовања : три године 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 10 од 14.08. 2012. године 

Циљеви предмета: 
 

– Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања; 

– Развијање предузетничких вредности и способности да се препознају предузетничке могућности у локалној средини и делује у 

складу са тим; 

– Развијање пословног и предузетничког начина мишљења; 

– Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној орјентацији; 

– Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање); 

– Оспособљавање за израду једноставног плана пословања мале фирме; 

– Мултидисциплинарни приступ и оријентација на праксу; 

– Развијање основе за континуирано учење; 

– Развијање одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже. 
 

 

НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ 

(по завршетку модула ученик ће бити у 

стању да:) 

Број 

часова 

по 
теми Б

р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

В
еж

б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
тв

р
ђ
. 

О
ст

ал
и

х
 

ч
ас

о
в
а 

I 

Предузетништво 

и предузетник 

 
• Разумевање појма и 

значаја 

предузетништва; 

• Препознавање 

особености 

предузетника; 

 наведе адеквадтне примере 
предузетништва из локалног окружења; 

 наведе карактеристике предузетника; 

 објасни значај мотивационих фактора у 

предузетништву; 

 доведе у однос појмове иновативнност, 

предузимљивост и предузетништво; 

 препозна различите начине отпочињања 

посла у локалној заједници. 

7 4  2 1 
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II 

Развијање и 

процена 

пословних идеја, 

маркетинг план 

• Развијање способности 
за уочавање, 

формулисање и процену; 

пословних идеја 

• Упознавање ученика са 

елементима маркетинг 

плана; 

• Развијање смисла за 

тимски рад. 

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. 

16 11  5  
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III 

Управљање и 

организација, 

правни оквир за 

оснивање и 

функционисање 

делатности 

• Упознавање ученика са 

суштином основних 

менаџмент функција и 

вештина; 

• Упознавање ученика са 

специфичностима 

управљања 

производњом/услугама и 

људским ресурсима; 

• Упознавање ученика са 

значајем коришћења 

информационих 

технологија за 

савремено пословање; 

• Давање основних 

упутстава где доћи до 

неопходних 

информација. 

• наведе особине успешног менаџера; 

• објасни основе менаџмента 

услуга/производње; 

• објасни на једноставном примеру појам 

и врсте трошкова, цену коштања и 

инвестиције; 

• израчуна праг рентабилности на 

једноставном примеру; 

• објасни значај производног плана и 

изради производни план за сопствену 

бизнис идеју у најједноставнијем облику 

(самостално или уз помоћ наставника); 

• увиђа значај планирања и одабира 

људских ресурса за потребе 

организације; 

• користи гантограм; 

• објасни значај информационих 

технологија за савремено пословање; 

• схвати важност непрекидног иновирања 

производа или услуга; 

• изабере најповољнију организациону и 

правну форму привредне активности; 

18 12  6  
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   •        

  за сопствену бизнис идеју; 
• самостално сачини или попуни основну 

пословну документацију. 

      

IV 

Економија 

пословања, 

финасијски 

план 

• Разумевање значаја 

биланса стања, биланса 

успеха и токова 

готовине као 

најважнијих 

финансијских извештаја 

у бизнис плану; 

• Препознавање 

профита/добити као 

основног мотива 

пословања; 

• Разумевање значаја 

ликвидности у 

пословању предузећа. 

• састави биланс стања на 

најједноставнијем примеру; 

• састави биланс успеха и утврди 

пословни резултат на најједноставнијем 

примеру; 

• направи разлику између прихода и 

расхода с једне стране и прилива и 

одлива новца са друге стране 

на најједноставнијем примеру; 

• наведе могуће начине финансирања 

сопствене делатности; 

• се информише у одговарајућим 

институцијама о свим релевантним 

питањима од значаја за покретање 

бизниса; 

• идентификује начине за одржавање 

ликвидности у пословању предузећа; 

• састави финансијски план за сопствену 

бизнис идеју самостално или уз помоћ 

наставника; 

• презентује финансијски план за своју 

бизнис идеју. 

10 7  3  

V 

Ученички 

пројект- 

презентација 

пословног плана 

• Оспособити ученика да 

разуме и доведе у везу 

све делове бизнис плана; 

• Оспособљавање ученика 

у вештинама 

презентације бизнис 

плана. 

• самостално или уз помоћ наставника да 

повеже све урађене делове бизнис 

плана; 

• изради коначан (једноставан) бизнис 

план за сопствену бизнис идеју; 

• презентује бизнис план у оквиру јавног 

часа из предмета предузетништво. 

9 7  2  
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ЛИТЕРАТУРА : 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ОСТАЛИМ ПРЕДМЕТИМА : сви стручни предмети 

 

 

МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ (60 часова) 
 

Недељни фонд часова : 2 Годишњи фонд часова : 60 Трајање образовања : три године 
Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 10. од 14.08.2012. године , а измене и допуне у броју    
од . године . 

 

 

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 
ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 
I 
Основни 

појмови 
маркетинга у 
туризму 

• Упознавање 
ученика са 
појмом и 
етапама развоја 
маркетинга у 
туризму 

• наводи дефиницију појма маркетинга 
• разликује етапе развоја маркетинга 
• познаје маркетинг оријентацију 

• Појам маркетинга 
• Развој маркетинга, 
• Маркетиншка 
оријентација 

у сфери услуга 
број нас. јединица 7 

• 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 ( 60 
часова) 

Подела одељења на групе 
Одељење се не дели на групе 

Место реализације наставе 
• Теоријска настава се 
реализује у 

учионици / кабинету 

Оцењивање 
Вредновање остварености 

II 

Неопходност 
примене 
маркетинга у 
туризму 

• Упознавање 
ученика са 
туристичким 
тржиштем 
(понуда 
и тражња) 

• 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 

• Појам и особине 
туристичког тржишта 

• Појам и специфичности 
туристичке понуде 

• Појам и специфичности 
туристичке тражње 

• Стратегија маркетинга 
у туризму 
• Маркетинг методе 

истраживања тржишта 
• Избор тржишта 
• Сегментација 
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     исхода  

III 

Макетинг 
информациони 
систем 

-Упознавање 
ученика са мис и 
његовим 
елементима 

-схвати значај маркетинг информационог 
система хотелских предузећа и туристичких 
агенција 
-дефинише маркетинг информациони систем 
-класификује информације 
-формира маркетиншку базу података 
-примењује савремене информационе 
технолигије у туризму и угоститеаству 

• Маркетинг 
информациони систем и 
његови елементи 

• Примене информационе 
Технологије код 
хотелских предузећа и 
туристичких агенција 

• Истраживање 
туристичких тржишта 
• Формирање 
маркетиншких база 
података 

вршити кроз: 
1. праћење остварености 
исхода 
2. тестове знања 
3. тестове практичних вештина 

Оквирни број часова по 
темама 

 

• основни појмови у маркетин у 
туризму 7 часова 
• Неопходност примене мут 

8 часова 
• Маркетинг информациони 

систем 8 часова 
 
• Инструменити маркетинг 
микса 18 

часова 
• Понашање потрошача у 
процесу 

куповине у туризму 4 часова 

• Инструменти 
маркетиншког сплета у 
туризму 23 часа 
• Истраживање туристичког 

тржишта и формирање 
маркетиншке базе података 8 
часова 

 

IV 

 

Понашање 
потрошача у 
процесу 
куповине 

 

•Упознавање 
ученика са 
понашањем 
потрошача у 
куповини 

 
• дефинише факторе који утичу на понашање 
људи као потрошача 
• објасни основне фазе процеса одлучивања 
• анализира основне ризике при куповини 
услуге 

• Основни фактори 
друштвеног окружења 

• Понашање потрошача 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

740 

 

  

 

   • Наводи дефинише      Појам туристичког   

V 
 

Инструменити 
маркетинг 
микса 
(маркетниншк 
ог сплета у 
турузму) 

Оспособљавање  
 
ученика за 

примену 
инструмената 
маркетинг микса 

• 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 локације 

производа 
• Фактори креирања 

туристичког производа 
• Животни циклус 
производа 
• Квалитет и иновирање 

туристичког производа 
• Микс цене у туризму 
• Микс презентације у 

туризму 
• Директни и индиректни 

начини пласирања 
туристичког производа 

• Инструменти маркетинг 
микса у сфери услуга- 
људи, 
процес и физички доказ 

• Појам и значај локације 
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VI 

Улога 
маркетинга у 
стратешком 
планирању 

• Упознавање 
ученика са 
стратешким 
планирањем и 
његовим 
значајем 

• наводи предности стратешког планирања 
• наводи карактеритике плана туристичких 

преудзећа 
• дефинише стратегију 
• познаје SWOT анализу 
• познаје модел стратегијског планирања 

маркетинга 
• познаје различите стратегије на нивоу 

пословне и туристичке политике 

• Пословно стратешко 
планирање 

• Стратешко планирање 
пословне јединице 

• Развијање и садржај 
маркетинг плана, појам 
сегментације тржишта 
-основе за сегментацију 
тржишта и избор 
циљева сегмената, 
развој стратегије 
позиционирања на 
тржишту. 
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VII 
Развиј 
дугорочних 
циљева са 
потрошачима 

• Упознавање 
ученика значајем 
лојалности 
потрошала и 
креирањем 
додатне 
вредности 

• знати стратегије дугорочних односа са 
потрошачима 
• познаје начине креирања додатне вредности 
за потрошаче 
• наведе могуће проблеме у формирању базе 
података 
• познаје стратегије које примењује на 
незадовољне потошаче 

• Сатисфакција и 
лојалност потошача 
• Стратегије развијања 

дугорочних односа са 
потрошачима 
• Креирање додатне 
вредности за потришаче 
• Стратегије услужних 

предузећа у 
ситуацијама 
незадовољства 
потрошача 

Улога маркетинга у стратешком 
планирању 6 часова 

 

 

 

 
Развој дугорочних циљева са 
потрошачима 4 часа 

 

 

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА 
1. О. Бакић, Маркетинг у туризму, Економски факултет, Београд, 1993 
2. О. Бакић, Стратегијско планирање туристичког производа, Научна књига, Београд, 1998. 
3. М. Милисављевић, Маркетинг, Савремена, Београд, 1998 
4. С. Унковић, Маркетинг организатора путовањ, Савремена администрација, Београд, 1980. 
5. К. Чачић, С. Унковић, О. Бакић, Савремени токови у туризму, Економски факултет, Београд, 1991. 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
1. Психологија 
2. Основе угоститељства 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

743 

 

  

 

Листа изборних предмета према програму образовног профила 

 
Листа изборних предмета I II III 

Стручни предмети 

1. Пословни страни језик  2 2 

2. Путеви хране  2  

3. Познавање животних намирница  2  

4. Пословна информатика у туризму и 

угоститељству 

 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 I   1 

2. Изабрани спорт  1 1 

3. Историја (одабране теме)   1 

4. Ликовна култура  1  
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5. Музичка култура  1  

 
 

Остали обавезни облици образовно – васпитног рада током школске године 
 

 

 
 I разред 

часова 

II 

разред 

часова 

III 

разред 

часова 

УКУПН 

О 

часова 

Час одељењског старешине 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 

* ако се укаже потреба за овим облицима рада 
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Факултативни облици образовно – васпитног рада током школске године по разредима 
 

 

 
 I разред II разред III разред 

Екскурзија До 3 дана До 5 дана До 5 наставних 

дана 

Језик другог народа или 

националне мањине са 

елементима националне културе 

2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Други предмети* 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 
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Остваривање школског програма по недељама 
 

 

 
 I разред 

недеља 

II разреда 

недеља 

III разред 

недеља 

Разредно часовна настава 34 32 30 

Менторски рад (настава у блоку, пракса) 3 5 4 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 

Завршни испит   3 

Укупно радних недеља 39 39 39 
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Подела одељења на групе 
 

 

 

Р
аз

р
ед

 

Предмет / модул Годишњи фонд часова Број 

учени 

ка у 

групи 

- до 

Вежбе Практич 

на 

настава 

Наста 

ва у 

блоку 

I Рачунарство и информатика 68   12 

Увод у куварство 168  18 12 

Термичке – топлотне обраде 

намирница 

36  12 12 

Фондови и сосови 84  12 12 

Салате 24  6 12 

Прилози и варива 96  18 12 

Професионална пракса   30 12 

II Бистре и густе супе, чорбе 84 42 12 12 

Топла предјела 108 54 24 12 
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 Готова јела 168 84 36 12 

Национална јела 24 12 6 12 

Печења 168 84 36 12 

Професионална пракса   60 12 

III Куварство 300 180 120 12 

Националне кухиње 60   12 

Предузетништво 60   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 одељењског већа после 15.08. текуће школске године. На истој седници утврђује се и општи успех ученика о 

завршеном разреду. 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
 

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
 

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ, ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 6 од 2003. године , а измене и допуне у броју 23 од 2004, 

броју 9 од 2005. и броју 11 од 2016. године 

 

Циљ предмета : 

1. да се код ученика изгради свест о томе да је хришћанство Црква тј. Конкретна Литургијска 

 

2. да се посведоче садржај вере и духовно искуство цркве 

 

3. да се скрене пажња ученицима да је појам личности кључни појам без кога се хришћанство не може разумети. Без правилног 

схватања овог појма не може се појмити да је хришћанска верау Бога живот а не академска доктрина или пак идеологија. 

4. да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот 

5. да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности цркве којој историјски припадају 

6. да им се омогући чување и неговање сопственог верског и културног идентитета 

7. упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене цркве треба остваривати у отвореном и толерантном дијалогу, уз 

уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа 

човечанства 
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План и програм за III разред средњих школа 

Наставне јединице 

 

1. УВОД 

15. Понављање кључних појмова обрађених у другом разреду средње школе 
 

 

 

2. Господ Исус Христос: Нови Адам, Месија и Емануил 

3. Исус Христос – Оваплоћени Логос Божји 

4. Христос истинити Бог и истинити Човек 

5. Теологија иконе (систематизација теме) 

16. ХРИСТОС ИСТИНИТ БОГ И ИСТИНИТ ЧОВЕК 

 
 

 
16. Почетак Христове проповеди 

17. Блаженства 

18. Беседа на гори 

19. Параболе о Царству Божјем 

20. Царство Божје – циљ Христове проповеди (систематизација теме) 

17. ПРИБЛИЖИЛО СЕ ЦАРСТВО БОЖЈЕ... 

 
 

 
25. Где је Христос ту је и Царство Божје 

26. Преображење Христово и објава Његовог страдања 

27. Лазарево Васкрсење и Улазак Христов у Јерусалим 

28. Тајна Вечера слика Царства Божјег 

18. ГДЕ ЈЕ ХРИСТОС ТУ ЈЕ И ЦАРСТВО БОЖЈЕ 
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29. Христос Нова Пасха 

30. Вазнесење и Други Долазак Христов 

31. Свети Дух Утешитељ – Дух заједнице и Цар Небески (систематизација теме) 
 
 

 
26. Покајање и праштање 

27. Труд и ревност 

28. Вера и формализам у вери 

29. Света Литургија – пројава Царства Небеског (систематизација теме) 

19. МОЈ ЖИВОТ У ХРИСТУ 

 
 

 
30. Крштење и Миропомазање 

31. Покајање и исповест 

32. Свештенство 

33. Света Литургија – Светајна Цркве (систематизација теме) 

20. СВЕТОТАЈИНСКИ ЖИВОТ ЦРКВЕ 

 
 

 
36. Анафора светог Василија Великог 

37. Литургијски контекст молитве Оче наш 

38. „Ако једном од ових малих учинисте, мени учинисте...ˮ 

39. Христов однос према потребитима 

40. Сви сте једно у Христу 

21. НОВОЗАВЕТНА РИЗНИЦА 
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24. НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ КОНОБАР  

 

СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ, ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА 

1. Назив квалификације: Конобар 

2. Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

3. Ниво квалификације: III 

4. Трајање образовања: три године 

5. Сврха квалификације: услуживање госта храном и пићем. 

6. Стручне компетенције: 

- Одржавање хигијене и здравствено-безбедносних услова 

- Обављање припремних и завршних радова спровођењем ресторанске процедуре 

- Пријем госта и поруџбине 

- Услуживање госта пићем 

- Услуживање госта храном 

- Извршавање административних послова 

7. Опис рада 
 

 
Стручна 

компетенција 
Јединице компетенције 

Одржавање 

хигијене и 

здравствено- 

безбедносних 

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 
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Стручна 

компетенција 
Јединице компетенције 

спровођењем 

ресторанске 

процедуре 

- Припрема опрему и уређаје за послуживање 

- Распрема столове на крају рада 

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

Пријем госта и 

поруџбине 

- Смешта госте 

- Прима поруџбину пића и хране 

- Региструје поруџбину 
- Дистрибуира поруџбину 

Услуживање госта 

пићем 

- Услужује аперитиве, диџестиве, напитке 

- Услужује вина 

- Припрема пиће пред гостом 
- Проверава задовољство госта услугом 

 

 

Стручна 

компетенција 
Јединице компетенције 

Услуживање госта 

храном 

- Услужује предјела 

- Услужује супе и чорбе 

- Услужује главна јела 

- Услужује посластице 

- Припрема храну пред гостом 
- Проверава задовољство госта услугом 

Извршавање 

административних 

послова 

- Наплаћује рачун 

- Обрачунава дневни промет 

- Води књигу шанка 

 

 

8. 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. 

9. Исходи стручног образовања 
 

 

 
Стручне 

компетенције 
Знања Вештине Ставови 

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

Одржава 

хигијену и 

здравствено- 

безбедносне 

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 

- 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 

- савесно, одговорно, 

уредно и благовремено 

обавља поверене 

послове 

- ефикасно организује 

време 
- испољи позитиван однос 
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 здравља у угоститељству 

- наведе еколошке прописе у угоститељству 

угоститељству према примени 

санитарних и 

здравствених мера у 

процесу рада 

- 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 професионално- 

етичким нормама и 

вредностима 

Обавља 

припремне и 

завршне 

радове 

спровођењем 

ресторанске 

процедуре 

- 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 
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Стручне 

компетенције 
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 

- 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 

- 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 

- 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 
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Услужује госта 

пићем 

- 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 

- 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 
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 - наведе редослед послуживања пића и 
напитака по бонтону и протоколу 

  

Услужује госта 

храном 

- 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 

- 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) 
 

 

 

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 
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НАСТАВНИ ПЛАН 
 

 I разред II разред III разред укупно 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Б С 

А1: обавезни 

општеобразовни 

предмети 

11 2  374 68   9   288    8   240    902 68   970 

1. Српски 

језик и 
књижевност 

3   102    2   64    2   60    226    226 

2. Страни 

језик 

2   68    2   64           132    132 

3. Физичко 
васпитање 

2   68    2   64    2   60    192    192 

4. Математик 
а 

2   68    2   64    1   30    162    162 

5. Рачунарств 

о и 

информати 
ка 

 2   68                  68   68 

6. Историја               2   60    60    60 

7. Хемија 1   34                  34    34 

8. Екологија и 

заштита жс 
       1   32           32    32 

9. Географија 1   34                  34    34 

10. Социологиј 
а са пг 

              1   30    30    30 

А2:обавезни 
стручни предмети 

6 6 6 204 204 204 90 8 6 6 256 192 192 150 5 10 6 150 300 180 120 548 606 576 330 224 
2 

11. Страни 

језик 2 

2   68    2   64    2   60    192    192 

12. Здравствена 
култура 

1   34                  68    68 

13. Основе т и у 2   68                  68    68 

14. Свечани 
пријеми 

               3   90  30     120 
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15. Услуживањ 
е 

 5 6  170 204 60  6 6  192 192 90  6 11  180 330 120  546 576 240 136 
2 

16. Исхрана 2   68                  68    68 

17. Економика 

т и у 
предузећа 

       1   32           32    32 

18. Психологиј 
а у т и у 

       2   64           64    64 

19. Основе 

куварства 

и 

посластич

арства 

       2   64           64    64 

21. Туристичка 

географија 
       1   32               32 

22. Предузетни 
штво 

               2   60    60   60 

23. Професиона 
лна пракса 

      30       60           90 90 

Б:изборни 

предмети 

1   34    3   96    3   90    220    220 

1. Грађанско 
в-верска н 

1   34    1   32    1   30    96    96 

2. Изборни 

предмет 

према 

програму 

образовног 

профила 

       2   64    2   60    192    124 

Укупно А1+А2+Б 18 8 6 612 272 204 90 20 6 6 640 192 192 150 16 10 6 480 300 180 120 167 
0 

674 576 330 343 
2 

Укупно 32 1178 32 1174 32 1080 3432 
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ПРВИ РАЗРЕД 
 

ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (102 часа) 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број _11 од _28.06.2013_. године , а измене и допуне у броју 

  од . године . 

Циљ предмета : 

1. Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику 

2. Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усмeном и писаном изражавању 

3. Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога 

4. Упознавање књижевне уметности 

5. Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа 

6. Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности 

7. Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности 

8. Развијање хуманистичког и књижевног образовања на најбољим делима српске и светске културне баштине 
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НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула 

ученик ће знати ) 

Број 
 

часова 

по 

теми 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

в
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б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
тв

р
ђ
. 

О
ст

ал
и

х
 

ч
ас

о
в
а 

I 
 

Увод у 

проучавање 

књижевног 

дела 

•Увођење ученика у 

свет књижевног 

дела и књижевност 

као науку и 

уметност 

•разликује врсте уметности и 

њихова изражајна средства 

•објасни појам и функцију 

књижевности као уметности 

и однос књижевности и 

других уметности 

 

 

 
13 

 

 

 
12 

  

 

 
1 

 

  
•наведе научне дисциплине 

које се баве проучавањем 

књижевности 

   

  
• увиђа разлику између 

усмене и писане 

књижевности 

   

  
•разликује књижевне родове 

и врсте 

   

  
•одреди тему, мотив, сиже, 

фабулу, лик и идеју у 

књижевном делу 

   

  
•износи своје утиске и 
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  запажања о књижевном 

делу, тумачи његове битне 

чиниоце и вреднује га 

     

 
II 

Књижевност 

старог века 

•Упознавање 

ученика са 

митологијом, 

репрезентативним 

делима старог века 

и њиховим значајем 

за развој европске 

културе 

•објасни значај митологије 

за античку књижевност и 

развој европске културе 

•наведе имена аутора, називе 

обрађених дела и 

класификује их по 

културама којима припадају, 

књижевним родовима и 

врстама 

•објасни универзалне поруке 

књижевности старог века 

 

 

 
12 

 

 

 
10 

  

 

 
2 

 

III 
 

Средњовековна 

књижевност 

•Упознавање са 

споменицима 

јужнословенске 

културе, развојем 

писма и језика, 

делима 

средњовековне 

књижевности 

•наведе најзначајније 

споменике јужнословенске 

културе, језик, писмо и век 

у ком су настали 

•именује ауторе и дела 
 

•разуме поетику жанрова 

 

 

 
12 

 

 

 
10 

  

 

 
2 

 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

769 

 

  

 

  средњовековне књижевности 
 

•лоцира обрађене текстове у 

историјски контекст 

•објасни значај 

средњовековне књижевности 

за српску културу 

     

 
IV 

 
Народна 

књижевност 

•Указивање на 

народну 

књижевност као 

израз колективног 

мишљења и 

осећања, ризницу 

народних обичаја, 

чувара моралног и 

националног 

кодекса 

•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 

 

12 

 

8 

 

2 

 

2 
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V 
 

Хуманизам и 

ренесанса 

•Упознавање са 

поетиком 

хуманизма и 

ренесансе, њеним 

најзначајним 

представницима и 

књижевним делима 

•наведе најзначајније 

представнике и њихова дела 

•објасни значење појмова 

хуманизам и ренесанса 

•наводи и на обрађеним 

делима образлаже одлике 

епохе 

• упореди вредности средњег 

века са вредностима 

хуманизма и ренесансе 

 

10 

 

9 

  

1 

 

 
VI 

 
Општи 

појмови о 

језику 

•Указивање на 

проучавање језика 

као система, 

упознавање са 

његовом 

функцијом, 

друштвеном 

условљеношћу и 

историјским 

развојем 

•објасни функцију језика и 

појам језичког знака 

•разуме природу модерног 

књижевног (стандардног) 

језика 

•наведе фазе развоја 

књижевног језика до 19. века 

•наведе дисциплине које се 

баве проучавањем језичког 

система 

 

 

 
5 
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VII 
 

Фонетика 

•Стицање знања из 

области фонетике 

(фонологије) 

књижевног језика и 

способности да се 

та знања примене у 

говору и писању 

•правилно изговара гласове 

и акценте књижевног језика 

•разликује гласовне 

алтернације 

 

10 

 

7 

 

1 

 

2 

 

VIII 
 

Правопис 

•Оспособљавање 

ученика да пишу у 

складу са 

правописном 

нормом 

• уме да се служи правописом 
 

•примени знања о гласовним 

алтернацијама у складу са 

језичком нормом 

•примени употребу великог 

и малог слова у складу са 

језичком нормом 

•подели речи на крају реда у 

складу са језичком нормом 

 

10 

  

9 

 

1 
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IX 
 

Култура 

изражавања 

•Оспособљавање 

ученика да користе 

различите облике 

казивања и 

функционалне 

стилове 

•опише стања, осећања, 

расположења, изрази 

ставове, донесе закључке у 

усменом и писаном 

изражавању 

•разликује функционалне 

стилове 

•препозна и примени одлике 

разговорног и 

књижевноуметничког 

функционалног стила 

•попуњава формуларе, 

уплатнице, захтеве и слично 

у складу са језичком нормом 

 

18 

 

1 

 

17 

  

 
 

ЛИТЕРАТУРА : 
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2. Граматика српског језика, Ж.Станојчић и Љ.Поповић, ЗУНС,1992 
 

3. Правопис српскога језика, Матица српска, 2010 

4. Теорија књижевности, Драгиша Живковић, Драганић, 1999 
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СТРАНИ ЈЕЗИК - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (68 часова) 
 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 10 од 2012. године , а измене и допуне у броју 11 од 2013. 

године . 

Циљ предмета : 
 

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано 

и сходно ситуацији; 

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после 

завршетка свог образовања (током студија, у будућем послу или даљем образовању); 

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да  уоче контрасте и врше порђења у односу на сопсвену стварност; 

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и 

невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и 

самостално, учење другог и трећег страног језика; 

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1 према Заједничком европском оквиру. 
 

 

 
НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула 

ученик ће знати ) 

Број 
 

часова 

по 

теми 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
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а 

о
б

р
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е 

Б
р
о
ј 

ч
ас
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а 
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б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
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о
в
а 

у
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р
ђ
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О
ст
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и

х
 

ч
ас

о
в
а 

 
I 

Starter 

- Обнављање 

граматичких знања 

везаних за: глагол 

TO BE у свим 

облицима; личне 

заменице 

*да постави и одговори на 

питања везана за тачно време, 

број телефона, место 

становања, националност 

*да спелује речи 

*да коришћењем присвојних 

 

 

 
4 

 

 

 
0 

 

 

 
2 

 

 

 
0 

 

 

 
2 
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 (субјекатски облик); 

присвојни придеви 

изведени од личних 

заменица; показне 

заменице: THIS, 

THAT, THESE, 

THOSE 

- Обнављање 

вокабулара везаног 

за: алфабет, 

националности, 

месеци у години, 

бројеви, школска 

опрема, часовник 

-Читање и 

разумевање текста 

-Вежбе говора: 

постављање и 

одговарање на 

питања 

придева говори о припадности      

 
II 

It’s my life 

-Проширивање 

граматичких знања 

везаних за: have got; 

присвојни придеви 

изведени од именица 

(присвојно ‘s); there 

is/there are; присвојне 

*да говори о припадност 

користећи присвојне придеве и 

заменице 

* да набраја различите појмове 

користећи there is/there are 

*да се кроз слушање фокусира 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
1 
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 заменице 

-Увођење вокабулара 

везаног за: предмети 

из свакодневне 

употребе, породица 

- Читање и 

разумевање текста 

-Слушање и 

разумевање језика 

- Вежбе говора кроз 

описивање породице; 

радног стола 

на одређену информацију 

*да опише своју породицу 

користећи граматику и 

вокабулар из лекције 

     

 

III 

Your day 

- Проширивање 

граматичких знања 

везаних за: Садашње 

просто време у свим 

облицима; прилоге за 

учесталост; личне 

заменице (објекатски 

облик) 

-Увођење вокабулара 

везаног за: предмете 

у школи, школске 

активности, 

свакодневне 

активности 

* да употреби садашње просто 

време и прилоге за учесталост 

за описивање свакодневних 

активности 

* да се кроз слушање фокусира 

на одређену информацију 

 

 

 

 

 
13 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
3 
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 - Читање и 

разумевање текста 

-Слушање и 

разумевање језика 

- Вежбе говора кроз 

описивање 

свакодневних 

активности 

      

 
IV 

Urban life 

- Проширивање 

граматичких знања 

везаних за: бројиве и 

небројиве именице, 

квантификаторе: 

some/any, 

much/many/a lot of 

- Увођење 

вокабулара везаног 

за: различите врсте 

продавница, 

просторије у кући и 

намештај, описивање 

града 

- Читање и 

разумевање текста 

*да опишу место у коме живе 
 

*да разликују бројиве од 

небројивих именица и да знају 

да употребе одговарајући 

квантификатор 

*да се кроз слушање фокусира 

на одређену информацију 

 

 

 
10 

 

 

 
4 

 

 

 
3 

 

 

 
1 

 

 

 
2 
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 - Слушање и 

разумевање језика 

- Вежбе говора кроз 

размену 

информација о месту 

становања 

      

 

V 

 
Keep fit 

- Проширивање 

граматичких знања 

везаних за: модални 

глагол CAN за 

описивање 

способности; 

прилога за начин; 

употребу императива 

- Увођење 

вокабулара везаног 

за: спорт, спортску 

опрему, делове тела 

и здравље 

- Читање и 

разумевање текста 

- Слушање и 

разумевање језика 

- Вежбе говора кроз 

*да говоре о способностима 

користећи модални глагол 

CAN 

*да говоре о спорту и здрављу 

користећи одговарајући 

вокабулар 

 

 

 

 

 

 
 

9 

 

 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 
 

2 
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 давање савета 

везаних за здравље; 

причу о спортовима 

      

 

 

 
VI 

 

Eat well 

- Проширивање 

граматичких знања 

везаних за: употребу 

герунда са глаголима 

осећања; чланове 

(одређене и 

неодређене) 

- Увођење 

вокабулара везаног 

за: храну и припрему 

хране 

- Читање и 

разумевање текста 

- Слушање и 

разумевање језика 

*да изразе своје мишљење о 

нечему користећи глаголе 

осећања и герунд 

*да говоре о храни коју воле и 

њеној припреми 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

VII 
 

My time 

- Проширивање 

граматичких знања 

везаних за: Садашње 

трајно време; 

поређење два 

садашња времена 

*да говоре о раличитим 

активностима у садшњости 

користећи садашње просто и 

садашње трајно време 

*да опишу задату слику 

користећи садашње трајно 
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 - Увођење 

вокабулара везаног 

за: одећу, компјутере 

и интернет 

-Разумевање језика 

кроз читање и 

одговарање на 

питања 

- Читање и 

разумевање текста 

- Слушање и 

разумевање језика 

- Вежбање говора 

кроз давање 

различитих 

предлога; описивање 

слике 

време 14 2 2 3 7 

 
 

ЛИТЕРАТУРА : 

Melanie Williams, Real life elementary, Longman, 2010 
 

Michael McCarthy, Felicity O’Dell, English vocabulary in use elementary, Cambridge 

 
 

Корелација са осталим предметима : Социологија, екологија, историја, психологија 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (68 часова) 
 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 11 од 28. 06. 2013 . године , а измене и допуне у броју 

  од . године . 

 
 

Општи циљ предмета: 
 

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим 

васпитно - образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном,афективном, 

моторичком), развоју моторичких способности,  стицању,  усавршавању и  примени  моторичких умења, навика и 

неопходних теоријских знаља  у  свакодневним и специфичним условима живота и рада 

Посебни циљеви предмета: 

1. Подстицање раста и развоја и утицање на правил но држање тела (превенција постуралних поремећаја); 
 

2. Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знаља неопходн их самостални рад на љњима; 
 

3. Стицање моторичких умеља (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање; 
 

4. Проширење и продубљавање интересоваља које су ученици стекли у основној школи и потпуније сагледавање 

спортске гране, за коју показују посебан интерес; 

5. Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васnитања дефинисаних оnштим циљем овог предмета 

(васпитно 

образовног подручја); 
 

6. Мотивација ученика за бављеље физичким активностима и формирање позитивних психо-социјалних образаца понашања; 
 

7. Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада. 
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ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула ученик ће 

знати ) 

Број 

Б
р
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ј 
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ас

о
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а 
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ч
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о
в
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НАЗИВ 

ТЕМЕ 
ЦИЉ часова 

по теми 

 
I 

-Очување и унапређење 

здравља 

- Препознавање везе између физичке 

активности и здравља 

 

4 

 

4 

   

Теоријско 

образовање 

-Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

-Развијање креативности кроз 

покрет 

Развијање позитивнњ слике о 

себи 

- Упозна се са основним 

законитостима, принципима и 

правилима, методима, средствима и 

оптерећењима физичког вежбања 

- Да схвате смисао, значај и вредност 

физичког вежбања и да га интегришу 

у свакодневни живот 

  

 
-Промовисање позитивних 

социјалних интеракција 

   

 
II 

 

Антропомо 

то - 

 
Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

- Унапређивати и одржавати 

антропомоторичке способности 

(снагу, издржљивост, брзину, 

гипкост и координацију) 

- Познавати спортске техничко 

тактичке термине 

16 4  12  

  - Продубити знања о функционисању    
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ричке 

спосо- 

бности 

Оспособљавање за самостално 

вежбање у слободно време 

 

 
Очување и унапређивање 

здравља 

 

 
Развој позитивне слике о себи 

појединих органских система 

приликом вежбања и опоравка 

- Познавати основне појмове везане 

за карактеристике физичке 

активности: обим и интензитет 

- Знати како да прати реакције 

организма на оптерећење (мерење 

пулса, праћење дисања итд.) 

- Познавати пороцедуре безбедног 

вежбања 

Бити способан да самостално креира 

јдноставније програме физичког 

вежбања ( вежбе снаге, вежбе 

обликовања, трчање ) 

- Профилисиати сопствене потребе 

за физичким вежбањем и 

систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

- Одржавати личну и колективну 

хигијену 

- Коростити физичку активност као 

средство са суочавање са стресом и 
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  његовим последицама 
 

- Познавати узроке настајања 

неправилног држања тела 

- знати основне вежбе за најважније 

мишине групе за правилно држање 

тела 

- систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

- Промовисати физичку активност 

као део здравог начина живота 

- објективно вредновати и 

прихватати своје постигнуће и 

постигнуће других у физичкој 

активности 

- Потврђивати своје способности и 

стицати самопоуздање 

- Познавати основне појмове везане 

за карактеристике физичке 

активности: обим и интензитет 

     

III - Развијање моторичких умења 

и навика 

- Развијање и очување 

- Усавршавати умења из атлетике 

стечена у основном образовању 

- Унапређивати и одржавати 

12 6 6   
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Атлетика антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

- Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

- Очување и унапређивање 

здравља 

- Развој позитивне слике о 

себи 

антропомот. способности 
 

- Познавати основне појмове везане 

за карактеристике физичке 

активности: обим и интензитет 

- Знати како да прати реакције 

организма на оптерећење (мерење 

пулса, праћење дисања итд.) 

- Познавати пороцедуре безбедног 

вежбања 

Бити способан да самостално креира 

једноставније програме физичког 

вежбања (вежбе снаге, вежбе 

обликовања, трчање) 

- Профилисиати сопствене потребе 

за физичким вежбањем и 

систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

Коростити физичку активност као 

средство са суочавање са стресом и 

његовим последицама 

- Промовисати физичку активност 

као део здравог начина живота 
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IV 

 

Спортска 

гимнастика 

Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

- Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

- Очување и унапређивање 

здравља 

- Развој позитивне слике о 

сцеби 

- Промовисање позитивних 

социјалних интеракција 

- Побољшати умења из гимнастике 

стечена у основном образовању 

- Познавање процедуре безбедног 

вежбања 

- Унапређивати и одржавати 

антропомот. способности 

- Познавати основне појмове везане 

за карактеристике физичке 

активности: обим и интензитет 

- Моћи да објективно вреднује и 

прихвата своје постигнуће и 

постигнуће других 

- Бити способан да самостално 

креира јдноставније програме 

физичког вежбања (вежбе снаге, 

вежбе обликовања, трчање) 

- Коростити физичку активност као 

средство са суочавање са стресом и 

његовим последицама 

- Промовисати физичку активност 

као део здравог начина живота 

 

12 

 

6 

 

6 

  

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

786 

 

  

 

 

 

 
V 

 

Спортска 

игра 

-Развијање моторичких умења 

и навика 

-Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

- Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

- Очување и унапређивање 

здравља 

- Развој позитивне слике о 

сцеби 

- Промовисање позитивних 

социјалних интеракција 

- Поседовати умења из спортских 

игара стечена у основниом 

образовању 

- Имати профилисане сопствене 

потребе за физичким вежбањем и 

систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

- Коростити физичку активност као 

средство са суочавање са стресом и 

његовим последицама 

- Прихватитит сопствени физички 

изглед и способности и бити свестан 

развојних промена 

- Потврђивати своје способности и 

стицати самопоуздање 

- Решавати проблеме уз поштовање 

свог окружења 

- Промовисати спортски фер-плеј 
 

- Препознавати негативности у 

спорту и критички се односитти 

према њима(допинг,груба игра, 

навијачки изгреди и сл.) 

12 5 7   
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  - Коректно се односити према свим 

актерима спортског 

догађаја(играчи,тренери- 

наставници,судије,навијачи идр.) 

- Моћи да сарађује са свим 

члановима екипе и учествује у 

тимском раду 

     

 

 

 

 

 
VI 

 

Повезивање 

физичког 

васпитања 

са животом 

и радом 

-Развијање моторичких умења 

и навика 

-Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

- Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

- Очување и унапређивање 

здравља 

- Развој позитивне слике о 

себи 

- Промовисање позитивних 

- Поседовати и друга моторичка 

искуства у зависности од личних 

интересовања и могућности 

средине(плес,аеробик,клизање, 

вожња 

ролера,бицикла,пливање,скијање,ори 

јентиринг,борилачке вештине,итд.) 

- Знање руковања разним 

инструментима(бусола, двоглед, 

алтиметар ,фотоапарат, камера 

,коришћење топографских карата 

,итд.) 
 

- Знање пружања прве помоћи 
 

- Усвајање навика боравка и и схране 

у природи 

- Знање вожње скија и борда на снегу 

12 3 7 2  
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 социјалних интеракција 
 

-Стицање знања за практичну 

примену у природи 

(излети,логоровања,зимовања, 

кросеви,планинарења и сл.) 

ради активног одмора и нових 

пријатних доживљаја 

,скијање на води , вожња 

чамаца,једрење на дасци 

- Самостална припрема и избор 

потребне опреме и реквизита за ове 

активности 

     

 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

Спортска гимнастика, Јарослава Драгојевић, Владимир Вукашиновић 

Основе кошарке, Миливоје Каралејић, Саша Јаковљевић 

Основе спортског тренинга, Владимир Копривица 

Фудбал теорија и методика, Вељко Алексић 

Општа антропомоторика, Милош Кукољ 

Одбојка, Предраг Немец 

Физиологија физичке активности, Златомир Николић, Настас Илић 

Билогија развоја човека са основама спортске медицине, Душан Угарковић 

Основе рукомета, Бранислав Покрајац 

Анатомија, Марјан Бошковић 

Теорија физичке културе, Божо Бокан 

Теорија и методика физичког васпитања, Драгољуб Вишњић, Александар јовановић 

Атлетика, Ђорђе Стефановић 

Корелација са осталим предметима : 

Биологија, Физика, Хемија, Музичко, Историја Рачунарство и информатика 
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МАТЕМАТИКА (68 часова) 
 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику РС '' , број 10 од 2012. године . 

Циљ предмета :  1. Развијање логичког и апстактног мишљења 

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

3. Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа 

4. Развијање осећаја за простор , разликовање геометријских фигура и њихови узајамни односи 

5. Развијање систематичности , уредности , прецизности , темељности ,истрајности , критичности у раду 

6. Стицање способности за примену знања у стручно-теоретским предметима 

7. Формирање основа за наставак образовања 

8. Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина 

мишљења 
 

 
НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку теме 

ученик ће знати ) 

Број 

часова 

по 

теми 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 
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б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
тв

р
ђ
. 

О
ст

ал
и

х
 

ч
ас

о
в
а 

 

 

I 

 
РЕАЛНИ 

БРОЈЕВИ 

#Проширивање 

знања о скупу 

реалних бројева 

 
# Упознавање са 

појмовима 

апсолутна и 

релативна грешка 

*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 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
3 
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  уочава релације 
N  Z  Q  R, I  R 

 
*израчуна вредност 

једноставног бројевног 

израза поштујући 

приоритет рачунских 

операција и употребу 

заграда 

*одреди апсолутну 

вредност реалног броја и 

графички представи на 

бројевној оси 

*заокругли број на 

одређени број децимала 

*одреди апсолутну и 

релативну грешку 

     

 
II 

 
 

ПРОПОРЦИО- 

НАЛНОСТ 

ВЕЛИЧИНА 

#Проширивање 

знања о 

пропорцијама и 

процентном 

рачуну 

 
#Оспособљавање 

за примену 

*израчуна одређени део 

неке величине 

* одреди непознате 

чланове просте 

пропорције 

*прошири или скрати 

размеру и примени је у 

 

 

 

 

 
12 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
3 
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 пропорција и 

процената на 

решавање реалних 

проблема 

решавању проблема 

поделе 

*препозна директну или 

обрнуту 

пропорционалност две 

величине , примени је при 

решавању једноставних 

проблема и прикаже 

графички 

*одреди непознату 

главницу , проценат или 

процентни износ 

     

 
III 

 

 
РАЦИОНАЛНИ 

АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 

#Проширивање 

знања о 

полиномима 

 
#Разумевање 

поступка 

растављања 

полинома на 

чиниоце и 

одређивање НЗС и 

НЗД полинома 

*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 

 

 

 
17 

 

 

 
5 

 

 

 
5 

 

 

 
4 
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  * одреди НЗД и НЗС 

полинома 

*трансформише 

једноставнији рационални 

алгебарски израз 

     

 

 

 

 
IV 

 

 
ГЕОМЕТРИЈА 

#Обнављање 

основних појмова 

у геометрији 

 
#Проширивање 

знања о 

троугловима и 

четвороугловима 

*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 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

793 

 

  

 

  * конструише симетралу 

дужи , симутралу угла и 

висину троугла 

* конструише значајне 

тачке троугла 

* наведе својство 

тежишта 

* наведе основне релације 

у једнакокраком , односно 

једнакостраничном 

троуглу 

* разликује врсте 

четвороуглова и њихове 

особине 

* наведе ставове о 

паралелограму и уме да 

их примени 

* наведе особине 

специјалних 

паралелограма 

* формулише Талесову 

теорему и примени је на 

поделу дужи на n 

једнаких делова 

     

 #Проширивање 

знања о линеарној 

једначини, 

*дефинише појам 

линеарне једначине 

* реши линеарну 
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V 

 
 

ЛИНЕАРНЕ 

ЈЕДНАЧИНЕ 

И 

НЕЈЕДНАЧИНЕ 

неједначини и 

функцији 

#Оспособљавање 

за анализу 

графика функције 

и његову примену 

#Примена знања о 

линеарним 

једначинама, 

системима и 

неједначинама на 

реалне проблеме 

једначину 

*примени линеарну 

једначину на решавање 

проблема 

*реши једначину која се 

своди на линеарну 

*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 

 

19 

 

5 

 

9 

 

1 

 

4 

 

ЛИТЕРАТУРА : 

Математика за I разред средње школе - Радивоје Деспотовић ,Ратко Тошић ,Бранимир Шешеља(Завод за уџбенике и наставна средства 

Београд ) 

 
Корелација са осталим предметима : 

рачунарство и информатика , хемија , економика туристичких и угоститељских предузећа , предузетништво 
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РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА (68 часова – вежбе) 
 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 

  од . године . 

 

 
    10_ од _14.08.2012. године , а измене и допуне у броју 

 

Циљ предмета :  
1. Оспособљавање ученика за коришћење рачунарских система 

2. Оспособљавање ученика за рад са програмима за обраду текста 

3. Оспособљавање ученика за рад са програмима за табеларне прорачуне 

4. Оспособљавање ученика за израду слајд - презентација и њихово презантовање 

5. Оспособљавање ученика за коришћење Интернета и електронску комуникацију 
 

 
НАЗИВ 

МОДУЛА 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ МОДУЛА 

( по завршетку модула ученик ће 

знати ) 

Број 
 

часова 

по 

модулу 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

в
еж

б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
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р
ђ
. 

 Оспособљавање • разликује фазе историског развоја 
рачунара 

• дефинишу појмове хардвера и 

софтвера 

• разликују јединице за меру 

количине података 

• разликују основне компоненте 

рачунара 

• разликују факторе који утичу на 

перформансе рачунара 

• разликује врсте софтвера 

• дефинише оперативни 

    

I ученика за   

ОСНОВИ коришћење   

РАЧУНАРСКЕ рачунарских   

ТЕХНИКЕ система   

  16 16 
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  систем(ОС) и наводи његове 

главне функције 

• подешава радно окружење ОС 

• организује фасцикле и управља 

њима и датотекама 

• разликује типове датотека 

• користи текст едитор ОС 

• црта помоћу програма у оквиру 

ОС 

• инсталира нови софтвер 

• обезбеђује заштиту рачунара од 

штетног софтвера 

• инсталира периферне уређаје 

• наводи примере и предности 

умрежавања рачунара 

• манипулише дељивим ресурсима 
у локалној мрежи 

• управља штампањем документа 

• примењује здравствене и 

сигурносне мере заштите при 
коришћењу рачунара 

• примењује и поштује законска 
решења и вези са ауторским 
правима и заштитом података 
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II 

ОБРАДА 

ТЕКСТА 

Оспособљавање 

ученика за рад 

са програмима 

за обраду текста 

• подешава радно окружења 
програма за обраду текста 

• 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 уграђени у програм 

за обраду текста 

• прегледа и штампа текстуални 

документ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 

 

III 

ТАБЕЛАРНИ 

ПРОРАЧУНИ 

Оспособљавање 

ученика за рад 

са програмима 

за табеларне 

прорачуне 

• подешава радно окружење 
програма за табеларне прорачуне 

• управља табеларним 

документима и чува их у 
различитим верзијама 

• уноси податке различитих типова 

– појединачно и аутоматски 

• измени садржај ћелија 

• сортира и поставља филтере 

• манипулише врстама и колонама 

• организује радне листове 

• уноси формуле у ћелије 

• форматира ћелије 

• бира, обликује и модификује 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 
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  графиконе 

• подешава изглед странице за 
штампање табеларног документа 

• исправља грешке у формулама и 

тексту 

• прегледа и штампа табеларни 

документ 

    

 
IV 

СЛАЈД -- 

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

Оспособљавање 

ученика за 

израду слајд - 

презентација и 

њихово 

презантовање 

• подешава радно окружења 

програма за израду слајд – 

презентације 

• управља слајд – презентацијама и 
чува их у различитим форматима 

и верзијама 

• додаје и премешта слајдове 

• користи различите организације 

слајдова 

• уноси и форматира текст на 

слајду 

• додаје различите 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 

• припрема за штампу и штампа 

презентацију 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 
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  • подешава презентацију за јавно 
приказивање 

• излаже слајд – презентацију 

    

 
V ИНТЕРНЕТ 

И ЕЛЕКТРОНСКА 

КОМУНИКАЦИЈА 

.Оспособљавање 

ученика за 

коришћење 

Интернета и 

електронску 

комуникацију 

• објасни појам и структуру 
Интернета 

• разликује начине повезивања 
рачунара са Интернетом 

• разликује Интернет – сервисе 

• објасни појмове хипертекста и 
WWW 

• користи садржаје са веба(WWW – 

сервиса) 

• проналази садржаје на вебу 

помоћу претраживача 

• преузима садржаје са веба 

• комуницира путем електронске 

поште 

• разликује предности и недостатке 
електронске комуникације 

• користи разноврсне Интернет – 

сервисе 

• објашњава појам електронског 

пословања 

• објашњава могуће злоупотребе 

Интернета 

• примењује безбедносне мере 

приликом коришћења Интернета 

• примењује правила лепог 

понашања на мрежи 

• поштује ауторска права за 

садржаје преузете са мреже 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

 

ЛИТЕРАТУРА : ECDL 4 – Microsoft Office XP, Аутори: Brendon Munnely, Paul Holden 
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ХЕМИЈА (34 часа) 

 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' број 10 од 2012_. године 

 

 

Циљ предмета : 
 

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

13. Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене; 

14. Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању; 

15. Развој хемијске научне писмености; 

16. Препознавање, разумевање и примена хемијских знања у свакодневном животу и професионалном раду; 

17. Разумевање корисности од хемијске производње и за одабрану струку; 

18. Развој способности за сагледавање потенцијалних ризика, могућности превенције и мере заштите при хемијским незгодама у 

свакодневном животу и професионалном раду; 

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

20. Развој комуникативности и спремности за сарадњу и тимски рад; 

21. Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу; 

22. Развој свести о сопственом знању и потреби за даљим професионалним напредовањем. 
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ч
ас

о
в
а 

 

   

ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула ученик ће 

знати ) 

Број 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

О
ст

ал
и

х
 

 

НАЗИВ 

ТЕМЕ 
ЦИЉ часо 

ва по 

теми 

 

I 

 

СТРУКТУРА 

СУПСТАНЦЕ 

# Разумевање 

корпускуларног 

концепта грађе 

супстанци 

*да објасни електронеутралност 

атома 

*да разуме појам изотопа и 

примену изотопа 

*да разликује атом од јона 

     

 # Разумевање односа 

између структуре 

супстанци и њихових 

својстава 

*симболе елемената и формуле 

једињења 

*да објасни узрок хемијског 

везивања атома 

 
# Разумевање утицаја 

међумолекулских 

сила на физичка 

својства супстанци 

*да објасни типове хемијских 

веза 

*да разликује јонску везу од 

ковалентне везе 

  
*да разликује неполарну од 

поларне ковалентне везе 

  
*разуме да својства хемијских 

једињења зависе од типа 
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  хемијске везе 
 

*да разуме појам релативне 

атомске масе и релативне 

молекулске масе 

*да разуме појам количине 

супстанце и повезаност 

количине супстанце са масом 

супстанце 

*да зна квантитативно значење 

симбола и формула 

4 2 1  1 

 

II 

 
 

ДИСПЕРЗНИ 

СИСТЕМИ 

# Разумевање односа 

између квалитативног 

састава дисперзног 

система и његових 

својстава 

#Разумевање односа 

између квантитативног 

односа компоненти 

раствора и његових 

својстава 

#Сагледавање значаја 

примене дисперзних 

система у 

свакодневном животу 

*да разуме да су дисперзни системи 

смеше више чистих супстанци 

*да разликује дисперзну фазу и 

дисперзно средство 

*да објасни појам хомогене смеше 
 

да објасни везу између величина 

честица раствора и врсте раствора 

*да зна појам и разуме примену 

аеросола, суспензија, емулзија и 

колоида 

*разуме утицај температуре на 
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 и професионалном 

раду 

растворљивост супстанци 
 

*да израчуна масени процентни 

садржај раствора 

*да разуме појам количинске 

концентрације раствора 

3 2 1   

 

 

 

 

 

 
III 

 
 

ХЕМИЈСКЕ 

РЕАКЦИЈЕ 

#Разумевање концепта 

одржања материје кроз 

принципе одржања 

масе и енергије 

#Разумевање 

корпускуларног 

концепта у процесу 

одигравања хемијских 

реакција 

*да разуме да хемијска промена 

значи настајање нових супстанци, 

раскидањем старих и стварањем 

нових хемијских веза 

*да разликује реакције синтезе и 

анализе 

*да напише једначине за хемијске 

реакције 

*да примени и користи знања из 

стехиометријског израчунавања на 

хемијским једначинама 

*да разликује егзотермне и 

ендотермне реакције 

*да зна факторе који утичу на 

брзину хемијске реакције 

*да разуме значај хемијске 

равнотеже за процесе  из 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
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  свакодневног живота 
 

*да објасни појам електролита 
 

*да разуме појам јаких и слабих 

електролита 

*да прикаже електролитичку 

дисоцијацију киселина, база и соли 

хемијским једначинама 

*да разликује киселу, базну и 

неутралну средину на основу рH 

вредности раствора 

     

 
IV 

 
 

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 

техничко- 

*да разуме периодичну промену 

својстава елемената у ПСЕ 

*да разликује метале, неметале и 

металоиде 

*да зна карактеристична својства 

неметала: водоника, кисеоника, 

азота, угљеника, фосфора, сумпора, 

хлора и њихових важнијих 

једињења, као и њиховог ефекта на 

живи свет 

*да зна карактеристична својства 

метала: натријума, калијума, 
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 технолошким 

процесима 

магнезијума, калцијума, 

алуминијума и олова и њихових 

важнијих једињења, као и њиховог 

ефекта на живи свет 

*да зна општа својства прелазних 

метала и њихових једињења и 

њихову примену у струци 

 

 
*да објасни процесе оксидације и 

редукције као отпуштања и 

примања електрона 

*да разуме шта је оксидациони број 

и како се одређује оксидациони број 

атома у молекулу 

*да препознаје практичан значај 

електролизе 

*да препознаје примере корозије у 

окружењу 

*својства атома угљеника у 

органским молекулима 

*класификацију органских 

једињења (према структури и врсти 

 

 

 
18 

 

 

 
13 

 

 

 
2 

 

 

 
2 
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  хемијских веза) 
 

*како хемијска својства зависе од 

природе хемијске везе 

*хемијска својства органских 

једињења која имају примену у 

струци и свакодневном животу 

     

 
V 

 
ХЕМИЈСКИ 

АСПЕКТИ 

ЗАГАЂИВАЊА 

ЖИВОТНТЕ 

СРЕДИНЕ 

#Развој одговорног 

става према 

коришћењу супстанци 

у свакодневном 

животу и 

професионалном раду 

#Разумевање и 

просуђивање начина 

одлагања и 

уништавања 

хемијских загађивача 

животне средине 

*да разуме и објасни штетно дејство 

неких супстанци на животну 

средину и здравље људи, 

најчешће изворе загађивања 

атмосфере, воде и тла 

*да разуме и објасни значај 

пречишћавања животне средине 

*да разуме значај правилног 

одлагања секундарних сировина 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 
2 

   

 

 

 

 
1 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Хемија за први разред трговинских стручних школа – Розалија Хорват и Радивој Николајевић 

( Завод за уџбенике и наставна средства Београд ) 

Органска хемија - Морисон и Бојд 

Опћа и анорганска кемија - Филиповић, Липановић 

Корелација са осталим предметима : - Екологија и заштита животне средине, Исхрана, Здравствена култура 
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ГЕОГРАФИЈА (34 часа) 
 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 10 од 14.8.2012.. године . 

 
 

Циљ 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 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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ТЕМА 

 

 

ЦИЉ 

 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Број 
 

часова 

по теми 

Број 

часова 

обраде 

Број 

часова 

вежби 

Број 

часова 

утврђ. 

Осталих 

часова 

 • Стицање знања о 

предмету 

проучавања, подели, 

значају и месту 

географије у систему 
наука 

• дефинише предмет изучавања, значај, 

развој и место географије у систему 

наука 

• разликује природне и друштвене 

елементе географског простора и 

схвата њихове узајамне узрочно- 

последичне везе и односе 

• одреди место географије у систему 
наука 

• препозна значај и практичну примену 

географских сазнања 

2 1   1 

УВОД     

 
• Уочавање и 

схватање 

корелативних односа 

између географије и 

других природних и 
друштвених наука 
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САВРЕМЕНЕ 

КОМПОНЕНТЕ 

ГЕОГРАФСКОГ 

ПОЛОЖАЈА 

• Проширивање знања 

о положају, месту и 

улози Србије на 

Балканском 

полуострву и 

југоисточној Европи 

 

• Уочавње општих 

географских 

карактеристика 

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 

3 2  1  
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ПРИРОДНИ 

РЕСУРСИ СРБИЈЕ 

И ЊИХОВ 

ЕКОНОМСКИ 

ПОЛОЖАЈ 

• Стицање нових и 

продубљених знања 

о природи Србије и 

њеном утицају на 

живот и привредне 

делатности људи 

 

• Сагледавање 

физичко- 

географских 

компонената 

простора Србије и 

разумевање њиховог 

значаја за живот 

људи и могућности 

развоја привреде 

• одреди у геолошком саставу Србије 

заступљеност стена различите 

старости, састава и порекла значајних 

за појаву руда и минерала 

• лоцира у оквиру геотектонске 

структуре Србије велике целине: 

Српско-македонску масу, Карпато- 

балканиде, Унутрашње динариде, 

Централне динариде и Панонску 

депресију и објасни њихов постанак 

(деловање унутрашњих тектонских и 

спољашњих сила) 

• идентификује основне макро-целине 

рељефа Србије: Панонски басен и 

Планинску област 

• 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, 

6 4  2 
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СТАНОВНИШТВО 

И НАСЕЉА 

СРБИЈЕ 

• Проширивање 

знања о 

демографском 

развоју и 

распореду 

становништва у 

Србији 

 

• Уочавање 

демографских 

проблема и 

могућности њиховог 

превазилажења за 

свеукупни 

друштвено- 

економски развитак 

наше земље 

 

• Формирање свести о 

неговању 

националног и 

културног 

идентитета 

• опише антропогеографска обележја и 
историјско-географски континуитет 

насељавања Србије 

• објасни кретање становништва и 

територијални размештај 

становништва у Србији 

• укаже на промену броја становника 

Србије и наведе факторе који 

условљавају промене становништва 

•  уз помоћ 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 

5 4  1 
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ПРИВРЕДА 

СРБИЈЕ 

• Проширивање и 

продубљивање 

знања о привреди 

Србије и њеним 

основним 

карактеристикама 

• 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 

2 1    
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ЕГИОНАЛНЕ 

ЦЕЛИНЕ СРБИЈЕ 

• Стицање и 

проширивање 

географских знања о 

регионалним 

целинама Србије и 

сагледавање 

њихових 

специфичности 

• дефинише појам регије и направи 
картографски преглед регионалних 

целина Србије 

• лоцира на карти Србије границе 

Војводине и њених предеоних целина 

и препозна њене природне и 

друштвене одлике 

• потврди на карти Србије границе 

Шумадије и Поморавља и наведе 

њихове природне и друштвене одлике 

• препозна на карти Србије границе 

Западне Србије и опише њене 

природне и друштвене одлике 

• 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 

10 7  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

814 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

међународним 

процесима 

• дефинише појмове: процес 
интеграције, демократска 

регионализација, глобализација 

• објасни економске интеграције на 

Балкану и у југоисточној Европи и 

познаје мирољубиву политику Србије 

у међународним оквирима и на 

Балкану 

• 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 

6 4    
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
 

 
 

- Српски језик и књижевност 

- Историја 

- Економика туристичких и угоститељских предузећа 

- Туристичка географија 

- Предузетништво 

- Грађанско васпитање 

- Верска настава 

 

 

ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 
 

СТРАНИ ЈЕЗИК – други ФРАНЦУСКИ (68 часова) 
 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број _10 од _14.08.2012 . године , а измене и допуне у 

броју од . године . 

 

Циљ предмета : 

1. Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз 

уважавање различитости и усвајање знања и умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику, како у 

свакодневном животу тако и у пословном окружењу. 

2. Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 

3. Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 

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

5. Оспособљавање ученика за функционално и разумевање различитих, узрасно и садржајно примерених врста 

текстова ради информисања, извршавања упутстава и остварења естетског доживљаја ( читање ради личног задовољства ). 

6. Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и усмену употребу језика. 
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НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула 

ученик ће знати ) 

Број 
 

часова 

по 

теми 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

в
еж

б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
тв

р
ђ
. 

О
ст

ал
и

х
 

ч
ас

о
в
а 

 
I 

 
Радио станица 

у улици 

Белвил 

- разумети 

једноставан 

разговор 

- прочитати 

кратке и 

једноставне 

писане поруке ( 

адреса, мејл, 

програм ) 

- причати о себи 

и о другима 

- писати кратке и 

једноставне 

поруке 

- савладати 

употребу члана, 

личне и 

наглашене 

заменице, 

интерогацију, 

род именица и 

придева, 

презент 

индикатива, 

- да разуме краће 

спонтане дијалоге, 

тексове са темама 

предвиђеним 

наставним 

програмом, које 

чује уживо или са 

аудио визуелних 

записа 

- да напише 

повезане реченице 

о неким 

свакодневним 

аспектима из свог 

окружења 

- да напише краћи 

извештај, опис 

неког догађаја или 

резиме претходних 

дешавања или 

активности из 

личног искуства 

користећи 

свакодневне речи и 

 

 

 

 

 
42 

 

 

 

 

 
23 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 

 
7 
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 множину, 

негацију, 

присвојне 

придеве, 

предлоге за 

место и време, 

израз il faut , 

заменицу on, 

израз c’est и il y 

a, блиско 

будуће време 

- причати о свом 

укусу и о 

осећањима, 

- изразити 

чуђење и 

задовољство 

- представити 

некога и 

описати га 

- причати о 

својим 

свакодневним 

активностима, о 

разоноди, 

обавезама у 

кући 

фразе прилагођене 

комуникативној 

функцији 

- да усклађује 

интонацију, ритам 

и висину гласа са 

сопственом 

комуникативном 

намером и са 

степеном 

формалности 

говорне ситуације 

- да поред 

информације о 

себи и свом 

окружењу описује 

у неколико 

реченица познату 

радњу или 

ситуацију у 

садашњости, 

прошлости и 

будућности 

користећи познате 

језичке елементе 

- да у оквиру поља 

свог интересовања 

, знања и искуства, 

препозна и разуме 

сличности и 

разлике у погледу 

навика, обичаја, 
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  менталитета и 

институција које 

постоје између 

наше земље и 

земаља чији језик 

учи 

- да препозна и 

разуме најчешће 

присутне културне 

моделе 

свакодневног 

живота земље и 

земаља чији језик 

учи 

- да препозна и да 

адекватно реагује 

на формалност 

говорне ситуације 

- да адекватно 

користи 

најфреквентније 

стилове и регистре 

у вези са знањима 

из страног језика 

али и из осталих 

области школских 

знања и животних 

искустава 
- 
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II 

 
Омладинско 

удружење 

- да организује своје 

излагање 

- да разуме или 

да остави 

поруку на 

телефонској 

секретарици 

- да састави 

рекламни оглас 

- да креира 

рекламни 

слоган 

- да прочита или 

да састави 

анкету 

- да усвоји 

сложени 

перфекат, 

блиско прошло 

време, будуће 

време, 

заповедни 

начин, 

временске 

одредбе, 

показне придеве 

и заменице, 

заменице за 

диредтан и 

индиректан 
објекат, 

- да разуме општи 

садржај и издвоји кључне 

информације из краћих и 

прилагођених текстова 

после 2-3 слушања 

- да напише 

једноставне 

повезане реченице 

о породици, свом 

окружењу и 

интересовањима 

- да напише веома 

кратке формалне и 

неформалне 

текстове користећи 

стандардне и 

конвенционалне 

формуле писаног 

изражавања ( 

писмо, 

обавештење, 

порука ) 

- да препричава и 

интерпретира у 

неколико реченица 

садржај писаних, 

илустрованих и 

усмених текстова 

на теме предвиђене 

наставним 
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7 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 
3 
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 прилошке 

заменице, 

релативне 

заменице, 

изразе avec и 

sans, 

- да се смести у 

простор 

- да се смести у 

време 

- да се прича о 

прошлости и о 

будућности 

- да се прича о 

временским 

условима 

- да се прича о 

себи и о 

другоме 

програмом, 

користећи познате 

језичке елементе 

- да разуме краће 

текстове који 

садрже велики 

проценат познатих 

језичких 

елемената, 

структуралних и 

лексичких, а чији 

садржај је у складу 

са развојним и 

сазнајним 

карактеристикама , 

искуством и 

интересовањима 

ученика 

- да даје једноставна 

упутства и команде 

- да изрази 

извињење 

- да скрене пажњу 

- да искаже 

препоруку 

- да да изрази 

допадање и 

недопадање 

- да изрази хитност и 

обавезност 

- да изрази сумњу и 

несигурност 
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  - да искаже 

честитање 

- да тражи и даје 

дозволу 

- да тражи мишљење 

и да изрази слагање 

и неслагање 

- да изрази 

припадање и 
поседовање 

     

 
III 

 
Угоститељство 

да усвоји и овлада 

основном 

терминологијом која се 

односи на занимања, 

опис послова и 

задужења у домену 

угоститељства, 

да се упозна са врстама 

угоститељских 

објеката и са описима 

услуга у 

угоститељству, 

да савлада 

терминологију везану 

за прибор и опрему за 

рад у угоститељском 

објекту, 

- да разуме и реагује на 

одговарајући начин на 

усмене поруке у вези са 

личним искуством и са 

активностима на часу ( 

позив на неку групну 

активност, заповест, 

упутство, догађај из 

непосредне прошлости, 

планови за блиску 

будућност, свакодневне 

активности, жеље и 

избори, итд. ) 

- да напише кратке и 

једноставне 

белешке у вези са 

тренутним 

потребама и 

плановима 

 

 

 
9 

 

 

 
3 

 

 

 
3 
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 да поздрави ( састанак, 

растанак ) формално и 

неформално 

да идентификује особе 

и објекте 

да изрази молбу и 

захвалност 

да изрази извињење 
 

да изрази потврду и 

негирање 

да даје и тражи 

информације и 

обавештења 

- да пише 

електронске поруке 

, СМС поруке, 

учествује у 

дискусијама на 

блогу или форуму 

- да у неколико 

реченица даје своје 

мишљење и 

изражава ставове ( 

допадање, 

недопадање, итд. ) 

користећи познате 

језичке елементе 

- да разуме и да 

адекватно 

интерпретира 

садржај 

илустрованих 

текстова ( 

стрипове, ТВ 

програм, распоред 

часова, биоскопски 

програм, ред 

вожње, 

информације на 

јавним местима, 

итд. ) користећи 

језичке елементе 

предвиђене 

наставним 
програмом 
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  - да учествује у свим 

видовима модерне 

комуникације ( 

електронске 

поруке, СМС 

поруке, дискусије 

на блогу или 

форуму, друштвене 

мреже ) 

- да користи све 

досад наведене 

стратегије развоја 

комуникативних 

компетенција 

примењујући језик 

струке у складу са 

нивоом знања и 

потребама 

     

ЛИТЕРАТУРА : 

Flore Curry, Anne-Marie Johnson : Belleville 1 , méthode de français, Clé international, Paris 

 

Audrey Ndata, Sylvia Lair : Belleville 1, cahier d’exercices , Clé international, Paris 

Sophie Corbeau, Chantal Dubois, Jean-Luc Penfornis, Laurent Semichon : Hotellerie et restauration; com, méthode de français 

professionnel de l’hotellerie et de la resrauration, Clé international, Paris 

 
 

Корелација са осталим предметима : српски језик и књижевност стручни предмет 
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ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА (34 часова) 

 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број _ 10_ од 2012_. године , а измене и допуне у броју    

од . године . 

Циљ предмета : 

1. Стицање знања о основним принципима савремене заштите здравља, превентивним активостима које су најефикасније у 

заштити здравља становништва 

2. Стицање знања о хигијенским принципима на основу којих ученици формирају позитиван став са циљем да се усвоји и увек 

примењује здраво понашање- здрав стил живљења као основа за очување здравља 

3. Стицање знања и усвајање вештина о указивању неодложне помоћи животно угроженим лицима у непредвиђеним ситуацијама 
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НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула ученик ће знати ) 

Број 
 

часова 

по 

теми 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

О
ст

ал
и

х
 

 

ч
ас

(в
еж

. 

си
ст

.)
 

  
-Усвајање одговорности 

и доследности према 

личном здрављу и 

здрављу других 

 
-наведе дефиницију здравља СЗО 

 

-објасни појам душевног и телесног здравља 
 

-наведе факторе који утичу на здравље 

     

  
-објасни значај редовног лекарског прегледа 

    

 
I 

ЛИЧНА 

ХИГИЈЕНА И 

ХИГИЈЕНА 

ФИЗИЧКЕ 

КУЛТУРЕ 

-Стицање знања о 

значају који лична 

хигијена има за очување 

и унапређење здравља 

 

 
-Стицање знања о 

болестима које се 

преносе полним 

контактом 

-одржава личну хигијену 
 

-одабере здравствено исправна средства за 

одржавање личне хигијене 

-одабере и употреби одговарајућу заштиту 

од болести које се преносе полним 

контактом 

-одабере и употреби одговарајуће 

контрацептивно средство 

 

 

 

 

 
 

19 

 

 

 

 

 
 

13 

 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 

 
 

2 

  -одабере адекватну обућу и одећу     

 
-Стицање знања о 

примени 
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 контрацептивних 

средстава 

 

 
-Стицање знања о 

утицају атмосферских 

фактора воде и физичке 

активности на очување 

и унапређење здравља 

 

-користи благодети воде, ваздуха, и 

сунчевог зрачења у циљу унапређивања 

здравља 

-примени мере којима се штити од 

неповољног дејства сунчевог зрачења 

-усвоји и планира физичке активности- 

здрав стил живота 

     

 

 

 

 

 

 
II 

 

МЕНТАЛНА 

ХИГИЈЕНА 

 
-Стицање знања о 

значају, очувању 

менталног здравља и 

упознавање са 

факторима који могу да 

наруше ментално 

здравље 

 

-примени мере којима се прилагођава 

утицајима средине и делује као стабилна и 

зрела личност 

-примени мере којима се одупире факторима 

који нарушавају ментално здравље 

-примени мере које подижу ниво психичке 

кондиције 

     

 
-Стицање знања о 

ризичном понашању 

деце и адолесцената 

-усвоји здрав стил живота што значи да не 

постане зависан од никотина, алкохола и 

опојних дрога. 

10 6 3 1 

  
-Стицање знања о 
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 болестима зависности и 

њиховој превенцији 

      

   

-објасни улогу хранљивих материја у 

организму 

     

III -Стицање знања о 

правилној исхрани 
-објасни принципе правилне исхране 

    

ХИГИЈЕНА 

ИСХРАНЕ 

 

 
-Стицање знања о 

последицама 

неправилне исхране 

-примени пирамиду исхране 
 

-наведе последице неправилне исхране 

 

 
9 

 

 
6 

 

 
2 

 

 
1 (сис.) 
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IV 
 

КОМУНАЛНА 

ХИГИЈЕНА 

- Стицање знања о 

позитивним и 

негативним утицајима 

спољне средине на 

здравље 

-Стицање знања о 

значају воде за пиће, 

земљишта, атмосфере, 

аерозагађења и 

отпадних материја 

-Стицање знања о 

зрачењима у животној 

средини 

 
-наведе како влага, атмосферски притисак, 

кретање ваздуха и температура утичу на 

здравље 

-наведе како аерозагађење доводи до 

настанка болести 

-опише значај хигијенски исправне воде за 

пиће и болести које се повезују са загађеном 

водом 

-наведе методе пречишћавања воде 
 

-наведе методе уклањања отпадних материја 
 

-одлаже материјал за рециклажу у 

зависности до порекла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 
 

V 
 

ХИГИЈЕНА 

РАДА 

- Стицање знања о 

дејству штетних нокси и 

других фактора у радној 

средини који доводе до 

нарушавања здравља 

 

 
-Стицање знања о 

превенцији 

професионалних 

-наведе факторе и штетне ноксе које утичу 

на здравље у радној средини 

-објасни последице деловања штетних 

фактора у радној средини 

-опише значај умора, замора, премора код 

појединих врста рада 

-примени хигијенске методе за обнављање 

радне способности 

 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
1 

 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

829 

 

  

 обољења и трауматизма -примени превентивне мере у циљу очувања 

здравља и спречавања професионалних 

болести и трауматизма 

     

 

 

 

 

VI 

ОСНОВЕ ПРВЕ 

ПОМОЋИ 

 
- Усвајање вештина за 

пружање помоћи 

лицима у бесвесном 

стању 

 

 
-Стицање знања о 

кардиопулмоналној 

реанимацији и усвајање 

вештина у техници 

оживљавање 

 

 
-Усвајање вештина за 

практично пружање 

прве помоћи код 

крварења, рана и 

повреда зглобно- 

коштаног система 

 

 
-Стицање знања о 

 
-дефинише прву помоћ и разуме њен значај 

 

-утврди стање свести, постојање дисања, 

постојање срчаног рада 

-препозна различите нивое поремећаја 

свести и збрине повређеног на одговарајући 

начин 

-постави повређеног 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 
 

-препозна различите термичке повреде и на 

одговарајући начин их збрине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

(сис.) 
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 повреда изазваним 

физичким, хемиским и 

биолошким факторима 

-пружи адекватну прву помоћ код повреде 

електрицитетом 

-препозна хемијска оштећења организма и 

збрине их 

-пружи прву помоћ код биолошких повреда 

     

 

 

ЛИТЕРАТУРА : 

1. Хигијена и здравствено васпитање- за први разред средњих стручних школа 
 

2. Екологија и заштита животне средине- за први разред средњих стручних школа 
 

3. Приручник за прву помоћ 
 

4. Интернет, часописи... 

 
Корелација са осталим предметима : биологија, хемија, физика 
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ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА (68 часова) 

 

 

Недељни фонд часова : 2 Годишњи фонд часова : 68 Трајање образовања : три године 

 
Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број од . године , а измене и допуне у броју од . 

године . 

 

Циљ предмета : 

1. разумевање теоријских основа , основних принципа и организације 

туризма 2.схватање туристичке индустрије кроз међузависности различитих 

сектора 

3.упознавање ученика са делатношћу угоститељства, његовим карактеристикама и значајем 
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НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула ученик ће 

знати ) 

Број 
 

часова 

по 

теми 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

в
еж

б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
тв

р
ђ
. 

О
ст

ал
и

х
 

ч
ас

о
в
а 

 

 
I 

 
Појмовне основе 

туризма 

-упознавање ученика са 

основним појмовима из 

туризма 

-да дефинише појмове :туризам, 

туриста,пословни путник,туристичка 

дестинација, туристичко 

место,туристичка регија 

-да описује људске потребе 
 

-да описује туристичке потребе и 

мотиве 

 

 

 

 

 
6 

  

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
II 

 
Облици,функције 

и видови туризма 

-упознавање ученика са 

видовима,облицима и 

функцијама савременог 

туризма 

-да разликује облике туризма 
 

-описује видове туризма 
 

-познаје карактеристике видова 

туризма 

-наводи функције 
 

-описује видове туризма 
 

-разликује привредне и непривредне 

функције туризма 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

  

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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III 

 

Туристичко 

тржиште 

-упознавање ученика са 

карактеристикама 

туристичког тржишта 

-да дефинише туристичко тржиште 
 

-да познаје карактеристике 

туристичког тржишта 

-да дефинише туристичку тражњу 
 

-да описује специфичности 

туристичке тражње 

-да дефинише туристички промет 
 

-да дефинише туристичку понуду 
 

-да описује специфичности 

туристичке понуде 

-да разликује факторе понуде и 

тражње 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

  

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 
IV 

 

 
Нови трендови у 

туризму и 

угоститељству 

 
-упознавање ученика са 

савременим 

туристичким 

кретањима 

 
-да наведе нове трендове у туризму и 

угоститељству 

-да познаје карактеристике развоја 

домаћег и иностраног туризма 

-да опише нове форме туристичке 

индустрије 

-да дефинише индустрију слободног 

 

 

 
8 

  

 

 
7 

 

 

 
1 
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  времена 
 

-да дефинише хотелске и ресторанске 

ланце 

-да дефинише подстицајна путовања 

     

 
V 

 

 
 

Угоститељство 

-упознавање ученика са 

појмом угоститељство 

и његовим местом и 

значајем у привредним 

делатностима 

-да наведе дефиницију појма 

угоститељства 

-да опише настанак и развој 

угоститељства 

-да познаје место и улогу 

угоститељства у привреди земље 

-да објасни значај угоститељства за 

стратешки развој Србије 

-да наведе задатке и објасни значај 

угоститељства 

 

 

 

 

 
5 

  

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
VI 

 

Услуге у 

угоститељству 

-оспособљавање 

ученика да прилагоде 

угоститељске услуге 

жељама и потребама 

гостију 

-да објасни појам угоститељске услуге 
 

-да разликује врсте угоститељских 

услуга 

-да објасни појам угоститељске 

понуде 

-да описује квалитет угоститељске 

 

 

 

 

 
5 

  

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 
1 
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  услуге      

 

 

 

 

 

 
 

VII 

 

 

Угоститељске 

пословне 

јединице 

-оспособљавање 

ученика да разликују 

угоститељске пословне 

јединице према намени 

и услугама које пружају 

-да наведе дефиницију угоститељске 

пословне јединице 

-да разликује врсте угоститељско 

пословних јединица 

-да познаје правилник о 

категоризацији угоститељско 

пословних јединица 

-да разликује угоститељску понуду 

различитих угоститељско пословних 

јединица 

-да описује опремљеност 

угоститељско пословних јединица 

сходно категорији и врсти 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

  

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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VIII 
 

Кадрови у 

угоститељству 

-упознавање ученика са 

значајем улогом и 

структуром кадрова у 

угоститељству 

-да објасни значај и улогу кадрова у 

угоститељству 

-да објасни структуру кадрова у 

угоститељству 

 

4 

  

3 

 

1 

 

 

IX 
 

Узансе у 

угоститељству 

-упознавање ученика 

са пословним 

обичајима 

у угоститељству 

-да дефинише узансе 
 

-да описује пословне обичаје 

 

6 

  

3 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА : 
 

Основе туризма и угоститељства за I разред угоститељско туристичке школе - О.Бакић, М.Николић 

 

 

 

Корелација са осталим предметима : 

Основе услуживања,економика туристичких и угоститељских предузећа 
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УСЛУЖИВАЊЕ – ВЕЖБЕ (204 часа) 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (204 часа) 

БЛОК (60 часова) 

 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 10 од 14.08.2012. . године. 

Циљ предмета : 
 

 

 

 

 

 

 

 

приликама 

1. Примена теоријских знања у практичном контексту 

.Примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада 

3. Преузимање одоворности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери 

4. Благовремено реаговање на промене у радној средини 

5. Препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу 

6. Употребу информатике технологије у прикупљању,организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу 

7. Оспособљавање ученика за обављање припремних и завршних радова у угоститељским објектима 

8. Оспособљавање ученика за квалитетно услуживање пићем и напицима у различитим угоститењским објектима и различитим 
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НАЗИВ 

МОДУЛА 

 

ЦИЉ МОДУЛА 

 

ИСХОД МОДУЛА 
 

(по завршетку модула ученик ће знати) 

 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ПО 

МОДУЛУ 

 

БРОЈ 

ЧАС 

ОВА 

ОБР 

АДЕ 

 

БРОЈ 

ЧАСОВ 

А 

ПРАКС 

Е 

 

БРОЈ 

ЧАС 

ОВА 

УТВ 

РЂ. 

 

ОСТА 

ЛИХ 

ЧАСО 

ВА 

 

I 

 

 

ХИГИЈЕНС 

КИ 

СТАНДАРД 

И И 

ЗАШТИТА 

НА РАДУ 

-Упознавање ученика са 

појмом,улогом и задацима 

услуживања у угоститежству. 

-Оспособљавање ученика за 

примену санитарних и 

здравствених 

прописа(стандарда)из области 

личне и радне хигијене. 

-Оспособљавање ученика за 

припрему заштите на раду. 

-Познаје појам,улогу и задатке услуживања у 

угоститељству. 

-Примењвјњ мере заштите од повреда на 

раду. 

-Наведе и примењује хигијенске стандарде из 

области личне и радне хигијене у 

услуживању. 

-Наведе последице непридржавања 

хигиијенских стандарда у односу на госте и 

угоститењски објекат. 

 

 
-Примењује хигијенске стандарде из области 

личне и радне хигијене у услуживању. 

  30   
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II 

 

 

ОСНОВЕ 

УГОСТИТЕ 

ЉСКОГ 

УСЛУЖИВ 

АЊА 

 

-Оспособљавање ученика за 

обављање припремних и 

завршних радова у 

угоститељским објектима. 

 

 

 

 

 
 

-Оспособљавање за правилно 

опхођење са гостима и 

колегама. 

 

 

 

 

 

 

 

-Опособљавање ученика за 

услуживање гостију на 

доручку. 

-Објасни 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 кувера за одређени 

оброк 

- Наведе садржај и редослед постављања 

малог стоног инвентара за услуживање на и у 

сервирни сто 

-Разликује средства понуде документа 

продаје. 

-Рукује инвентаром за услуживање. 
 

-Рукује опремом,уређајима и намештајем за 

услуживање. 

-Користи и одржава опрему и уређаје за 

услуживање. 

-Пере,брише и полира инвентар за 

услуживање у угоститељским објектима. 

-Користи стручну терминологију. 

  174   
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  -Врши правилно опхођење са гостима и 

колегама показајући љубазност културу 

предусретљивост. 

-Класификује јела,пића и напитке у карти 

доручка. 

-Разликује и објасни дневне оброке у 

угоститељству. 

-Примењује основне технике ношења и 

начине услуживања у разичитим сисемима 

рада. 

-Комбинује одоварајуће начине услуживања. 
 

-Примењујње правилан прилаѕ госту и 

начине услуживања. 

-Наводи врсте и састав доручака. 
 

-Услужује доручак у доручковаоници,кафани 

и хотелској соби. 

-Изврши пекривање стола 

подсољњаком,стољњаком и надстољњаком. 

-Уреди сервирни сто. 
 

-Комплетира и поставља мали стони 

инвентар. 
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  -Савија салвете на најмање три начина. 
 

-Поставља кувер на со за одређени оброк. 
 

-Апсервира инвентар. 
 

-Сортира инвентар. 
 

-Примењује различите технике ношења и 

преношења инвентара. 

     

 

 

ЛИТЕРАТУРА: Услуживање са практичном наставом за III разред угоститељске туристичке школе СВЕТОЗАР НИЋЕТИН И 

МИЛЕНКО КРАСАВЧИЋ 

Наставни филмови-

Економска школа Ваљево 

Стручни часопоси из 

области услуживања 

Угоститељски лексикон 

Карл Дух 

 
Корелација са осталим предметима: Са услуживањем,познавањем робе,географијом,историјом и осталим стучним општим предметима. 

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 10 од 

14.08.2012. . године. Циљ предмета : 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

842 

 

  

1. Примена теоријских знања у практичном 

контексту 2.Примену сигурносних и 

здравствених мера у процесу рада 

 

3.Преузимање одоворности за властито континуирано учење и напредовање у 

послу и каријери 4.Благовремено реаговање на промене у радној средини 

5. Препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу 

 

6. Употребу информатике технологије у прикупљању,организовању и коришћењу информација у раду и 

свакодневном животу 

7. Оспособљавање ученика за обављање припремних и завршних радова у угоститељским објектима 
 

8. Оспособљавање ученика за квалитетно услуживање пићем и напицима у различитим угоститењским објектима и 

различитим 

приликама 

 

НАЗИВ 

МОДУЛА 

 

ЦИЉ МОДУЛА 

ИСХОД МОДУЛА 
 

(по завршетку модула ученик ће знати) 

Број 

часова 

по 

модулу 

Број 

часов 

а 

обрад 

е 

Број 

часова 

праксе 

Број 

часова 

утврђив 

ања 

Број 

остал 

их 

часов 

а 
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I 

 

 

ХИГИЈЕНС 

КИ 

СТАНДАРД 

И И 

ЗАШТИТА 

НА РАДУ 

-Упознавање ученика са 

појмом,улогом и задацима 

услуживања у угоститежству. 

-Оспособљавање ученика за 

примену санитарних и 

здравствених 

прописа(стандарда)из области 

личне и радне хигијене. 

-Оспособљавање ученика за 

припрему заштите на раду. 

-Познаје појам,улогу и задатке услуживања у 

угоститељству. 

-Примењвјњ мере заштите од повреда на 

раду. 

-Наведе и примењује хигијенске стандарде из 

области личне и радне хигијене у 

услуживању. 

-Наведе последице непридржавања 

хигиијенских стандарда у односу на госте и 

угоститењски објекат. 

-Примењује хигијенске стандарде из области 

личне и радне хигијене у услуживању. 

30  30   

II 
 

ОСНОВЕ 

УГОСТИТЕ 

ЉСКОГ 

УСЛУЖИВ 

-Оспособљавање ученика за 

обављање припремних и 

завршних радова у 

угоститељским објектима. 

-Објасни припремне и завршне радове у 

угоститељским објектима 

-Разликује групе инвентара за услуживање 
 

-Разликује опрему,уређаје и намештај за 

услуживање 

174  174   
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АЊА  

 

 
-Оспособљавање за правилно 

опхођење са гостима и 

колегама. 

 

 

 

 

 

 

 

-Опособљавање ученика за 

услуживање гостију на 

доручку. 

-Наведе садржај и редослед постављања 

малог стоног инвентара и кувера за одређени 

оброк 

- Наведе садржај и редослед постављања 

малог стоног инвентара за услуживање на и у 

сервирни сто 

-Разликује средства понуде документа 

продаје. 

-Рукује инвентаром за услуживање. 
 

-Рукује опремом,уређајима и намештајем за 

услуживање. 

-Користи и одржава опрему и уређаје за 

услуживање. 

-Пере,брише и полира инвентар за 

услуживање у угоститељским објектима. 

-Користи стручну терминологију. 
 

-Врши правилно опхођење са гостима и 

колегама показајући љубазност културу 

предусретљивост. 

-Класификује јела,пића и напитке у карти 

доручка. 
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  -Разликује и објасни дневне оброке у 

угоститељству. 

-Примењује основне технике ношења и 

начине услуживања у разичитим сисемима 

рада. 

-Комбинује одоварајуће начине услуживања. 
 

-Примењујње правилан прилаѕ госту и 

начине услуживања. 

-Наводи врсте и састав доручака. 
 

-Услужује доручак у доручковаоници,кафани 

и хотелској соби. 

-Изврши пекривање стола 

подсољњаком,стољњаком и надстољњаком. 

-Уреди сервирни сто. 
 

-Комплетира и поставља мали стони 

инвентар. 

-Савија салвете на најмање три начина. 
 

-Поставља кувер на со за одређени оброк. 
 

-Апсервира инвентар. 
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  -Сортира инвентар. 
 

-Примењује различите технике ношења и 

преношења инвентара. 

     

 
 

ЛИТЕРАТУРА: Услуживање са практичном наставом за III разред угоститељске туристичке школе СВЕТОЗАР НИЋЕТИН И 

МИЛЕНКО КРАСАВЧИЋ 

Наставни филмови-

Економска школа Ваљево 

Стручни часопоси из 

области услуживања 

Угоститељски лексикон 

Карл Дух 

 
Корелација са осталим предметима: : Са услуживањем,исхраном,географијом, здравственом културом и осталим стучним општим 

предметима. 
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БЛОК 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 10 од 

14.08.2012. године. Циљ предмета : 

1. Примена теоријских знања у практичном 

контексту 2.Примена сигурносних и 

здравствених мера у процесу рада 

3.Преузимање одоворности за властито континуирано учење и напредовање у 

послу и каријери 4.Благовремено реаговање на промене у радној средини 

 

5. Препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу 

 

6. Употреба информатике технологије у прикупљању,организовању и коришћењу информација у раду и 

свакодневном животу 

 

7. Оспособљавање ученика за обављање припремних и завршних радова у угоститељским објектима 
 

8. Оспособљавање ученика за квалитетно услуживање пићем и напицима у различитим угоститењским објектима и 

различитим 

приликама 
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НАЗИВ 

МОДУЛА 

 

ЦИЉ МОДУЛА 

 

ИСХОД МОДУЛА 
 

(по завршетку модула ученик ће знати) 

 

БРОЈ 

ЧАСО 

ВА 

ПО 

МОД 

УЛУ 

 

БР 

ОЈ 

ЧА 

СО 

ВА 

ОБ 

РА 

ДЕ 

 

БРОЈ 

ЧАСО 

ВА 

ПРАК 

СЕ 

 

БРОЈ 

ЧАС 

ОВА 

УТВ 

РЂ. 

 

Блок 

настав 

а 

 

I 
 

ОСНОВЕ 

УГОСТИТ 

ЕЉСКОГ 

УСЛУЖИВ 

АЊА 

-Оспособљавање 

ученика за 

обављање 

припремних и 

завршних радова 

у угоститељским 

објектима. 

-Објасни 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 

кувера за одређени оброк 

- Наведе садржај и редослед постављања малог стоног инвентара 

60    60 
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-Оспособљавање 

за правилно 

опхођење са 

гостима и 

колегама. 

 

 

 

 

 

 

 

-Опособљавање 

ученика за 

услуживање 

гостију на 

доручку. 

за услуживање на и у сервирни сто 
 

-Разликује средства понуде документа продаје. 
 

-Рукује инвентаром за услуживање. 
 

-Рукује опремом,уређајима и намештајем за услуживање. 
 

-Користи и одржава опрему и уређаје за услуживање. 
 

-Пере,брише и полира инвентар за услуживање у угоститељским 

објектима. 

-Користи стручну терминологију. 
 

-Врши правилно опхођење са гостима и колегама показајући 

љубазност културу предусретљивост. 

-Класификује јела,пића и напитке у карти доручка. 
 

-Разликује и објасни дневне оброке у угоститељству. 
 

-Примењује основне технике ношења и начине услуживања у 

разичитим сисемима рада. 

-Комбинује одоварајуће начине услуживања. 
 

-Примењујње правилан прилаѕ госту и начине услуживања. 
 

-Наводи врсте и састав доручака. 
 

-Услужује доручак у доручковаоници,кафани и хотелској соби. 
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  -Изврши пекривање стола подсољњаком,стољњаком и 

надстољњаком. 

-Уреди сервирни сто. 
 

-Комплетира и поставља мали стони инвентар. 
 

-Савија салвете на најмање три начина. 
 

-Поставља кувер на со за одређени оброк. 
 

-Апсервира инвентар. 
 

-Сортира инвентар. 
 

-Примењује различите технике ношења и преношења инвентара. 

     

 

 

ЛИТЕРАТУРА Услуживање са практичном наставом за III разред угоститељске туристичке школе СВЕТОЗАР 

НИЋЕТИН И МИЛЕНКО КРАСАВЧИЋ 

Наставни филмови-

Економска школа Ваљево 

Стручни часописи из 

области услуживања 

Угоститељски лексикон 

Карл Дух 

Корелација са осталим предметима : са услуживањем, географијом, здравственом културом. 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА (30 часова) 

 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 10 од 

14.08.2012. године . Циљ предмета : 

 

 

1. Оспособљавање за практичну примену стечених теоријских знања, практичних вештина и ставова. 

 

2. Оспособљавање за правилно и рационално коришћњње опреме и уређаја, инвентара иа намештаја за услуживање 

гостију. 
 

3. Oспособљавање за самостално руковање, подешавање и одржавање опреме и уређаја, инвентара и намештаја за 

услуживање 

гостију. 
 

4. Развијање радних навика, сигурности, прецизност и одговорност у раду. 

 

5. Оспособљавање за радну и професионалну одговорност, прецизност и 

сигурност при раду. 6.Оспособљавање за коришћење средстава заштите на 

раду и заштите животне средине. 

7. Оспособљавање ученика за услуживање гостију на доручку. 

 

8. Оспособљавање ученика за обављање припремних и завршних радова у угоститељским објектима. 
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НАЗИВ 

МОДУЛА 

 

ЦИЉ МОДУЛА 

ИСХОД МОДУЛА 
 

(по завршетку модула ученик ће знати) 

БРО 

Ј 

ЧА 

СО 

ВА 

ПО 

МО 

ДУ 

ЛУ 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ОБРАДЕ 

БРОЈ 

ЧАСО 

ВА 

БЛОК 

НАСТ 

АВЕ 

БР 

ОЈ 

ЧА 

СО 

ВА 

УТ 

ВР 

Ђ. 

ОСТ 

АЛИ 

Х 

ЧАС 

ОВА 

 -Оспособљавање ученика за 

примену санитарних и 

здравствених прописа (стандарда) 

из области личне и радне хигијене 

-примењује мере заштите од повреда на раду 
 

-примењује стандардно-здравсвтене прописе из 

области личне и радне хигијене 

30  30   

 

I - Оспособљавање ученика за 

примену заштите на раду 

-рукује опремом, уређајима и намештајем за 

услиживање 

  

 

ОСНОВЕ 

УГОСТИТЕ 

ЉСКОГ 

УСЛУЖИВА 

ЊА 

- Оспособљавање ученика за 

обављање припремних и завршних 

радова у угоститељским објектима 

- Оспособљавање ученика за 

правилно опхођење са гостима и 

колегама 

-врши правилно опхођење са гостима и колегама 

показујући љубазност, културу и предусетљивост 

-пере, брише и полира инвентар за услуживање у 

угоститељским објектима 

-примењује одговарајуће начине услуживања 

  

 
- Оспособљавање ученика за 

-примењује правилан прилаз госту и начине 

услуживања 
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 услуживање гостију на доручку -услужује доручак у доручковаоници,кафани и 

хотелској соби 

-изврши прекривање стола подстољњаком, 

стољњаком и надстољњаком 

-уреди сервирни сто 
 

-комплетира и поставња мали стони инвентар 
 

-савија салвете на најмање три начина 
 

-поставља кувер на сто за одређени оброк 
 

-апсервира инвентар 
 

-сортира инвентар за услуживање 
 

-примењује различите технике ношења и 

преношења инвентара. 

     

 
 

ЛИТЕРАТУРА : Услуживање са практичном наставом за III разред угоститељске туристичке школе СВЕТОЗАР НИЋЕТИН МИЛЕНКО 

КРАСАВЧИЋ 

Услуживање за трећи степен МИЛЕНКО КРАСАВЧИЋ,НИЋЕТИН СВЕТОЗАР 

Наставни филмови-Економска школа Ваљево 

Стручни часопоси из области услуживања 

Угоститељски лексикон Карл Дух 

Корелација са осталим предметима : Здравствена култура 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
 

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
 

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ, ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 
 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 6 од 2003. године , а измене и допуне у броју 23 од 2004, броју 9 од 2005. 

и броју 11 од 2016. године 

 

Циљ предмета : 

1. да се код ученика изгради свест о томе да је хришћанство Црква тј. Конкретна Литургијска 

 

2. да се посведоче садржај вере и духовно искуство цркве 

 

3. да се скрене пажња ученицима да је појам личности кључни појам без кога се хришћанство не може разумети. Без правилног схватања овог појма 

не може се појмити да је хришћанска верау Бога живот а не академска доктрина или пак идеологија. 

4. да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот 

5. да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности цркве којој историјски припадају 

6. да им се омогући чување и неговање сопственог верског и културног идентитета 

7. упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене цркве треба остваривати у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање 

других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства 
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План и програм за I разред средњих школа 

Наставне јединице 

 

1. УВОД 

1. Уводни час 

2. Понављање кључних појмова и садржаја обрађених у основној 

школи 2. БОГ ОТКРИВЕЊА 
 

3. Творевина сведочи о Творцу 

4. Човек – боготражитељ 

5. Откривење – позив у заједницу 

6. Бог Откривења – Света Тројица (библијска сведочанства) 

7. Из молитвеног богословља Цркве (систематизација теме) 

3. ВЕРА, ЗНАЊЕ И БОГОПОЗНАЊЕ 
 

8. Вера и поверење 

9. Вера у Старом и Новом Завету 

10. Бог се познаје љубављу 

11. Вера и живот („Вера без дела је мртва... ˮ) 

12. Из молитвеног богословља Цркве (систематизација теме) 

4. ХРИШЋАНИН – ЧОВЕК ЦРКВЕ 
 

13. Човек и заједница 

14. Црква као литургијска заједница (моја парохија) 

15. Света Литургија – пуноћа заједнице са Богом 

16. Хришћанин – човек Цркве (систематизација теме) 

5. СВЕТО ПИСМО – КЊИГА ЦРКВЕ 

17. Настанак и подела Светог Писма 
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18. Канон и богонадахнутост Светог Писма 

19. Црква као место тумачења и доживљаја Светог Писма и Светог Предања 

20. Свето Писмо – књига Цркве 

21. Утицај Светог Писма на културу и 

цивилизацију 6. ХРИШЋАНСКИ ЖИВОТ 
 

22. Црквено Предање и народна предања 

23. „Све ми је дозвољено, али ми није све на корист... ˮ 

24. Из живота светих 

25. Знамените личности и хришћанство 

26. Смисао (и бесмисао) живота 
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ДРУГИ РАЗРЕД 

 

 
ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (64 часа) 

 

 
Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 11 од _28.06.2013. . године , а измене и допуне у броју од 

  . године . 
 

Циљ предмета :  
1. Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику 

2. Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усмeном и писаном изражавању 

3. Оспособљавање за ефикасно комуницирање 

4. Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике 

5. Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности 

6. Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова 

7. Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина 

8. Развијање трајног интересовања за нова сазнања 
 

 

 

 

 

 
НАСТАВНА 

ТЕМА 

 

ЦИЉЕВИ 

 
ИСХОДИ ТЕМЕ 

(по завршетку модула ученик ће знати) 

Бр. 

часова 

по 

теми 

Број часова 

о
б

р
ад

е 

в
еж

б
и

 

б
л
о
к
а 

о
ст

ал
и

х
 

ти
п

о
в
а 

ч
ас

о
в
а 
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I 

Просветитељств 

о 

• упознавање ученика 

са основним одликама и 

представницима епохе 

просветитељства, 

• разматрање геопо- 

литичких оквира српске 
књижевности ове епохе, 

• ширење видика и 

формирање погледа на свет; 

• знати и разумети поетику епохе барока 
и класицизма у Европи, 

• знати да повеже европске тенденције 

епохе са појавама у нашој књижевности и 
култури 17. и 18. века; 

 

 

 
8 

 

 

 
5 

 

 

 
0 

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 

 

 
 

II 

Романтизам 

• упознавање ученика 

са основним одликама и 

представницима епохе 

романтизма, 

• усвајање и разумева- 

ње значаја Вукове реформе, 

• продубљено дожив- 

љавање и тумачење поеме, 

епа и лирске песме на при- 

мерима дела европских и 

српских романтичара и 

обнављање адекватних 

књижевнотеоријских 
појмова 

• познавати стилске, тематске и 

жанровске карактеристике епохе романтизма, 

• развити своју личност, схватити 

универзалност књижевних порука, 

• познавати везе наше културе и 

књижевности са европском, путеве идеја и 

страних утицаја на наше романтичарско 

књижевно стваралаштво, 

• изградити естетски доживљај 
уметничког дела и однос према језичком 

благу своје национална књижевности, 

• стећи вештину лепог говорења, 
изражајног читања и рецитовања; 

 

 

 

 

 

19 
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2 

 

 

 
III 

Реализам 

• упознавање ученика 
са основним одликама и 

представницима реализма, 

• разматрање 

критичког става према 

стварности и усвајање 

универзалних појмова; 

• научити стилске, тематске и 
жанровске карактеристике реализма и 

схватити разлоге који су довели до њих, 

• прихватити светску књижевну 

баштину епохе, 

• уочити везе и утицаје између 

европског и нашег реализма 
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IV 

Култура 

изражавања 

• оспособљавање 

ученика да теоријска знања 

из граматике и правописа 

примењују у усменом и 

писаном изражавању 

• неговање културе 

правилног изражавања и 
усвајање потребе за њом; 

• усвојити културу усменог и писменог 
изражавања по нормама и стандардима 

српског књижевног језика 

• поседовати развијену језичку културу 

и неговати правилно усмено и писмено 
изражавање нормама стандардног језика; 

 

 
 

14 

 

 
 

0 

 

 
 

10 

 

 
 

0 

 

 
 

4 

 

V 

Језик 

• упознавање са 

развојем књижевног 

језика и његовом 

стандардизацијом, 

• обнављање знања 

из морфологије; 

• познавати процес стандардизације 
српског књижевног језика и правописа и о 

развоју књижевног језика у 19. и 20. веку, 

• познавати принципе језичке норме 

српског књижевног језика; 

• неговати језичку културу и познавати 

све морфолошке категорије речи; 

 

 

5 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

4 

 

 
VI 

Лектира 

• читање и тумачење 

одабраних дела лектире, 

• критичко 
промишљање света дела, 

• аргументовано 

излагање, 

• усвајање и развија- 

ње читалачке културе. 

• познавати стваралаштво изабраних 

писаца 

• разумети структуру, смисао и значај 
наведених дела, 

• имати развијен књижевно-теоријски и 

аналитички приступ књижевном делу. 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

 

 

 
0 

 

 

 
0 

 

 

 
0 

ЛИТЕРАТУРА : 

1. Читанка за други разред средње школе, Љ.Николић и Б.Милић, ЗУНС, Београд, 2007. 

2. Правопис српскога језика, Матица српска, Нови Сад, 2010. 

3. Граматика српског језика, Ж.Станојчић и Љ.Поповић, ЗУНС,1992. 

4. Теорија књижевности, Иво Тартаља, ЗУНС, 2000. 

 

Корелација са осталим предметима:верска настава, историја, социологија, психологија 
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СТРАНИ ЈЕЗИК први 

 

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (64 часа) 

 

 
Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број од . године , а измене и допуне у броју    

од . године . 

Циљ предмета : 1. Oвладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика 

2. Pазвијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских 

ставова 

3. Pазвијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења 

4. Pазвијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација до којих 

долази кроз  самосталан рад и претраживање изворника различитог типа 

5. Cтицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном 

наслеђу 

6. Cтицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика 

7. Формирање основа за наставак образовања 
 

 

НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула ученик ће 

знати ) 

Број 

часова 

по 

теми 
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о
в
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I 

English in the 

future 

 

 
Foreign travels 

# усвајање вокабулара 

везаног за послове и 

предмете у школи 

# усвајање форме 

будућег времена 

# разговарање о 

будућности енглеског 

*да препозна и користи језик везан 

за послове и предмете у школи 

*да разговара о значају енглеског 

језика 

*да користи будуће време 

*да планира пут и да зна како се на 
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In Dublin’s fair 

city 

језика и писање 

параграфа о 

будућности 

# усвајање начина на 

који се разне државе 

изговарају на 

енглеском 

# планирање пута и 

усвајање вокабулара у 

вези са путовањима 

# описивање града и 

давање упутстава 

како се снаћи у граду 

# усвајање предлог за 

место 

енглеском изговарају земље широм 

света 

*да користи предлоге за место 

*да да упутства како се снаћи у 

великом граду 

     

 

 

 

II 

An apple a day 

 

 

 
 

What’s on? 

# упознавање са 

различитим кухињама 

широм света 

# усвајање вокабулара 

хране и пића 

# усвајање израза за 

количину и усвајање 

појма бројивих и 

небројивих именица 

# разговарање о 

начинима забаве у 

различитим земљама 

*да користи језик хране и пића 

*да препозна различита јела из 

различитих култура 

*да схвати разлику између 

бројивих и небројивих именица и 

да кристи изразе за количину 

*да опише начине на које се људи 

забављају 

*да напише и да одговори на 

позивницу 

*да користи предлоге за време и 
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Famous faces # писање позивнице 

# обнављање предлога 

за време и место 

# описивање људи и 

вокабулар за 

описивање изгледа и 

карактера људи 

место 

*да усвоји вокабулар везан за 

описивање изгледа и личности 

људи 

     

 

III 

Average age 

 

 
Dressing up 

 

 
Memorable 

journeys 

# читање и обрада 

текста о битним 

људима 

# описивање 

изузетних људи 

# усвајање 

компаратива и 

суперлатив придева 

# упознавањем са 

различитим начином 

облачења широм 

света 

# обнављање 

вокабулара везаног за 

боје и одећу 

# разговор о 

путовањима за 

памћење 

# обнављање бројева 

*да усмено и писемно опише особе 

себи блиске 

*да користи компаратив и 

суперлатив придева 

*да препозна различите националне 

ношње 

*да зна боје, одећу и бројеве 

*да зна да опише путовање за 

памћење 
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IV 

 

How are you 

keeping? 

 

What’s new 

with you? 

 

 
It’s a holiday! 

#Проширивање 

граматичких знања и 

стицање нових знања 

везаних за употребу 

времена садашњи 

перфект; упитне, 

одричне и потврдне 

реченице и ред речи у 

реченици. 

 

 
#Упознавање са 

значењем речи 

везаних за тему 

делови тела, политика 

и фестивали и 

празници. 

 

#Говорне вежбе: 

искуства, описивање 

прошле радње са 

резултатима у 

садашњости, 

фестивали и 

празници. Вежбање 

скраћеница у говору 

*да поставља питања и даје 

одговоре користећи садашњи 

перфект. 

* да прича о својим искуствима и 

опише фестивал или празник 

*да употребљава прилоге since/for 

*да напише кратке разгледнице и 

писма 

*да попуњава упитник 

*да боље разуме изворне говорнике 

док слуша снимак 
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2 

 

 

 
3 

 

V 

 

Divided by a 

common 

#Обнављање и 

проширивање 

граматичких знања 

везаних за: апозицију 

и односне заменице за 

лица, ствари и места. 

*да користи поједине речи из 

различитих дијалеката енглеског 

језика 

* да дефинише и опише ствари, 

     

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

868 

 

  

language 

 

 

 
 

What’s it 

called in 

English? 

 

Safety first 

#Учење нових 

конструкција којима 

се објашњава сврха и 

употреба предмета. 

#Упознавање са 

речима истог значења 

које припадају 

различитим 

дијалектима 

енглеског језика. 

Упознавање са 

називима предмета и 

особинама истих. 

#Говорне вежбе: 

дефинисање појмова 

уз употребу односних 

заменица. Описивање 

предмета кад не знамо 

како се исти зове. 

#Проширивање 

граматичких знања 

везаних за модалне 

глаголе: морати, 

смети, не смети, знати 

и треба да. Њихова 

обележја и употреба. 

људе и места 

* да опише сврху и употребу 

предмета 

*да боље разуме изворне говорнике 

док слуша снимак 

*да користи модалне глаголе и 

начине које они изражавају: 

дозволу, забрану, способност, 

савет. Да тражи дозволу и нуди 

помоћ. 

21 5 1 3 12 

 

ЛИТЕРАТУРА : 

Simon Greenall, Reward pre-intermediate, Macmillan-Heinemann, 1995 

Intermediate language practice with key, Michael Vince, Macmillan, 2000 

 

Корелација са осталим предметима : Социологија, екологија, историја, психологија 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

869 

 

  

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (64 часа) 

 

 
Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 11 од 28. 06. 2013 . године , а измене и допуне у броју од . 

године . 

 

Општи циљ предмета: 

Циљ физичког васпитаља је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - 

образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном,афективном, моторичком), развоју моторичких 

способности,  стицаљу,  усавршаваљу и примени моторичких умеља, навика  и  неопходних теоријских знаља у свакодневним и 

специфичним условима живота и рада 

Посебни циљеви предмета: 

1. Подстицање раста и развоја и утицаље на правил но држаље тела (превенција постуралних поремећаја); 

2. Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знаља неопходн их самостални рад на љима; 

3. Стицаље моторичких умеља (вештина) и теоријских знаља неопходних за љихово усвајаље; 

4. Проширеље и продубљаваље интересоваља које су ученици стекл и у основној школи и потпун ије сагледаваље спортске гране, за 

коју показују посебан интерес; 

5.  Усвајаље знања ради разумеваља значаја и сушти не физичког васnитаља дефинисан их оnштим циљем овог предмета (васпитно 

образовног подручја); 

6. Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формираље позитивних психа-социјалних образаца понашаља; 

7. Оспособљаваље ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада. 
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НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула ученик ће 

знати ) 
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I 

-Очување и унапређење 

здравља 

- Препознавање везе између физичке 

активности и здравља 
 

4 

 

4 

   

Теоријско 

образовање 

-Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

-Развијање креативности кроз 

покрет 

Развијање позитивнњ слике о 

себи 

- Упозна се са основним 

законитостима, принципима и 

правилима, методима, средствима и 

оптерећењима физичког вежбања 

- Да схвате смисао, значај и вредност 

физичког вежбања и да га интегришу 

у свакодневни живот 

  

 -Промовисање позитивних 

социјалних интеракција 

   

 

II 

Антропомот 

оричке 

способности 

Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

- Унапређивати и одржавати 

антропомоторичке способности 

(снагу, издржљивост, брзину, 

гипкост и координацију) 

- Познавати спортске техничко 

тактичке термине 

16 4  12  

 Оспособљавање за самостално 

вежбање у слободно време 

- Продубити знања о функционисању 

појединих органских система 

приликом вежбања и опоравка 

   

  
Очување и унапређивање 

- Познавати основне појмове везане 

за карактеристике физичке 
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 здравља 

 

 
Развој позитивне слике о себи 

активности: обим и интензитет 

- Знати како да прати реакције 

организма на оптерећење (мерење 

пулса, праћење дисања итд.) 

- Познавати пороцедуре безбедног 

вежбања 

Бити способан да самостално креира 

јдноставније програме физичког 

вежбања ( вежбе снаге, вежбе 

обликовања, трчање ) 

- Профилисиати сопствене потребе 

за физичким вежбањем и 

систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

- Одржавати личну и колективну 

хигијену 

- Коростити физичку активност као 

средство са суочавање са стресом и 

његовим последицама 

- Познавати узроке настајања 

неправилног држања тела 

- знати основне вежбе за најважније 

мишине групе за правилно држање 

тела 

- систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 
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  - Промовисати физичку активност 

као део здравог начина живота 

- објективно вредновати и 

прихватати своје постигнуће и 

постигнуће других у физичкој 

активности 

- Потврђивати своје способности и 

стицати самопоуздање 

- Познавати основне појмове везане 

за карактеристике физичке 

активности: обим и интензитет 
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III 

 

Атлетика 

- Развијање моторичких умења 

и навика 

- Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

- Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

- Очување и унапређивање 

здравља 

- Развој позитивне слике о 

сцеби 

- Усавршавати умења из атлетике 

стечена у основном образовању 

- Унапређивати и одржавати 

антропомот. способности 

- Познавати основне појмове везане 

за карактеристике физичке 

активности: обим и интензитет 

- Знати како да прати реакције 

организма на оптерећење (мерење 

пулса, праћење дисања итд.) 

- Познавати пороцедуре безбедног 

вежбања 

Бити способан да самостално креира 

јдноставније програме физичког 

вежбања (вежбе снаге, вежбе 

обликовања, трчање) 

- Профилисиати сопствене потребе 

за физичким вежбањем и 

систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

Коростити физичку активност као 

средство са суочавање са стресом и 

његовим последицама 

- Промовисати физичку активност 

као део здравог начина живота 

10 5 5   
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IV 

Спортска 

гимнастика 

 

Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

- Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

- Очување и унапређивање 

здравља 

- Развој позитивне слике о 

сцеби 

- Промовисање позитивних 

социјалних интеракција 

 

- Побољшати умења из гимнастике 

стечена у основном образовању 

- Познавање процедуре безбедног 

вежбања 

- Унапређивати и одржавати 

антропомот. способности 

- Познавати основне појмове везане 

за карактеристике физичке 

активности: обим и интензитет 

- Моћи да објективно вреднује и 

прихвата своје постигнуће и 

постигнуће других 

- Бити способан да самостално 

креира јдноставније програме 

физичког вежбања (вежбе снаге, 

вежбе обликовања, трчање) 

- Коростити физичку активност као 

средство са суочавање са стресом и 

његовим последицама 

- Промовисати физичку активност 

као део здравог начина живота 

 

10 

 

5 

 

5 

  

 -Развијање моторичких умења 

и навика 

-Развијање и очување 

- Поседовати умења из спортских 

игара стечена у основниом 

образовању 

12 5 7   
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V 

Спортска 

игра 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

- Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

- Очување и унапређивање 

здравља 

- Развој позитивне слике о 

сцеби 

- Промовисање позитивних 

социјалних интеракција 

- Имати профилисане сопствене 

потребе за физичким вежбањем и 

систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

- Коростити физичку активност као 

средство са суочавање са стресом и 

његовим последицама 

- Прихватитит сопствени физички 

изглед и способности и бити свестан 

развојних промена 

- Потврђивати своје способности и 

стицати самопоуздање 

- Решавати проблеме уз поштовање 

свог окружења 

- Промовисати спортски фер-плеј 

- Препознавати негативности у 

спорту и критички се односитти 

према њима(допинг,груба игра, 

навијачки изгреди и сл.) 

- Коректно се односити према свим 

актерима спортског 

догађаја(играчи,тренери- 

наставници,судије,навијачи идр.) 

- Моћи да сарађује са свим 

члановима екипе и учествује у 

тимском раду 
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VI 

Повезивање 

физичког 

васпитања 

са животом 

и радом 

-Развијање моторичких умења 

и навика 

-Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

- Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

- Очување и унапређивање 

здравља 

- Развој позитивне слике о 

себи 

- Промовисање позитивних 

социјалних интеракција 

-Стицање знања за практичну 

примену у природи 

(излети,логоровања,зимовања, 

кросеви,планинарења и сл.) 

ради активног одмора и нових 

пријатних доживљаја 

- Поседовати и друга моторичка 

искуства у зависности од личних 

интересовања и могућности 

средине(плес,аеробик,клизање, 

вожња 

ролера,бицикла,пливање,скијање,ори 

јентиринг,борилачке вештине,итд.) 

- Знање руковања разним 

инструментима(бусола, двоглед, 

алтиметар ,фотоапарат, камера 

,коришћење топографских карата 

,итд.) 

- Знање пружања прве помоћи 

- Усвајање навика боравка и и схране 

у природи 

- Знање вожње скија и борда на снегу 

,скијање на води , вожња 

чамаца,једрење на дасци 

- Самостална припрема и избор 

потребне опреме и реквизита за ове 

активности 

12 3 7 2  

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Спортска гимнастика, Јарослава Драгојевић, Владимир Вукашиновић 

Основе кошарке, Миливоје Каралејић, Саша Јаковљевић 
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Основе спортског тренинга, Владимир копривица 

Фудбал теорија и методика, Вељко Алексић 

Општа антропомоторика, Милош Кукољ 

Одбојка, Предраг Немец 

Физиологија физичке активности, Златомир Николић, Настас Илић 

Билогија развоја човека са основама спортске медицине, Душан Угарковић 

Основе рукомета, Бранислав Покрајац 

Анатомија, Марјан Бошковић 

Теорија физичке културе, Божо Бокан 

Теорија и методика физичког васпитања, Драгољуб Вишњић, Александар јовановић 

Атлетика, Ђорђе Стефановић 

Корелација са осталим предметима : 

Биологија, Физика, Хемија, Музичко, Историја Рачунарство и информатика 
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МАТЕМАТИКА (64 часа) 

 
Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 10 од 2012. 

године . Циљ предмета :  1. Развијање логичког и апстактног мишљења 

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

3. Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа 

4. Развијање осећаја за простор , разликовање геометријских фигура и њихови узајамни односи 

5. Развијање систематичности , уредности , прецизности , темељности ,истрајности , критичности у раду 

6. Стицање способности за примену знања у стручно-теоретским предметима 

7. Формирање основа за наставак образовања 

8. Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења 
 

 
 

 

НАЗИВ ТЕМЕ 

ЦИЉ ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула ученик ће 

знати ) 

Број 

часова 

по 

теми 
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и

 

ч
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о
в
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I 

ТРИГОНОМЕТРИЈА 

ПРАВОУГЛОГ 

ТРОУГЛА 

#Разумевање основних 

тригонометријских 

функција и 

идентичности 
 

#Оспособљавање за 

примену 

тригонометријских 

функција у 

практичним 

проблемима 

*да дефинише основне 

тригонометријске функције оштрог 

угла у правоуглом ∆ 

*да израчуна основне 

тригонометријске функције оштрог 

угла у правоуглом ∆ када су дате две 

странице 

*да конструише оштар угао ако је 

позната једна његова 

тригонометријска функција 

*да наведе тригонометријске 

идентичности и примењује их у 

одређивању вредности 

 

 

 

 

8 
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  тригонометријска функција ако је 

позната једна од њих 

*да наведе вредности 

тригонометријских функција 

карактеристичних углова од 30о,60о 

и 45о и са калкулатора прочита 

вредности за остале оштре углове и 

обрнуто ( одређује оштар угао ако 

је позната вредност 

тригонометријске функције ) 

*да примени елементе 

тригонометрије правоуглог троугла 

на решавање практичних проблема 

     

 

 

II 

 

СТЕПЕНОВАЊЕ 

И 

КОРЕНОВАЊЕ 

#Проширивање знања 

о 

степеновању и 

кореновању 
 

#Уочавање веза између 

степеновања и 

кореновања 

 

#Овладавање 

поступком 

рационалисања 

имениоца 

*да наведе особине операције 

степеновања са целим експонентом 

и примени их у трансформацијама 

једноставнијих израза 

* да наведе особине операције 

кореновања и примени их у 

трансформацијама једноставнијих 

израза 

*да наведе особине операције 

степеновања са рационалним 

изложиоцем и примени их 

у трансформацијама једноставнијих 

израза 

*да представи децимални број у 

стандардном облику 
*да рационалише иманилац разломка 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

5 
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3 
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  у једноставним случајевима      

 

III 

ФУНКЦИЈА 

И 

ГРАФИК 

ФУНКЦИЈЕ 

 

#Упознавање основних 

својстава функција 

 

#Оспособљавање за 

представљање 

података различитим 

графичким облицима и 

анализу датих података 

 

*да наведе примере функција 

*да одреди знак , интервале 

монотоности , максимум и 

минимум на датом графику 

*прочита и разуме податак са 

графикона , дијаграма или из табеле 

и одреди минимум , максимум и 

средњу вредност зависне величине 

*податке предствљене у једном 

графичком облику представи у 

другом 
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2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

4 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

881 

 

  

 

IV 

КВАДРАТНА 

ЈЕДНАЧИНА 

И 

КВАДРАТНА 

ФУНКЦИЈА 

 

#Стицање основних 

знања потребних за 

решавање квадратних 

једначина 

 

#Оспособљавање за 

скицирање и анализу 

графика квадратне 

функције 

*да реши непотпуну квадратну 

једначину у скупу R 

* да наведе пример квадратне 

једначине која нема решење у скупу 

R 

*примени образац за решавање 

квадратне једначине 

*одреди природу решења квадратне 

једначине 

*да растави квадратни трином 

*да скицира график квадратне 

функције и да прочита нуле 

функције , знак , максимум и 

минимум , где расте , а где 

опада 

 

 

 
15 

 

 

 
5 

 

 

 
5 

 

 

 
2 
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V 

ТЕЛА 

 

#Проширивање знања 

о телима 

 

#Уочавање односа у 

простору 

 

#Разумевање површине 

и запремине тела и 

примена на конкретне 

примере 

*да израчуна обим и површину 

фигура у равни 

*да разликујеправилне полиедре 

*да израчуна површину и запремину 

коцке и квадра 

* да израчуна површину и запремину 

правилне шестостране призме 

* да израчуна површину и запремину 

ваљка 

* да израчуна површину и запремину 

лопте 

* да одреди површину једноставних 

равних пресека тела 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

VI 

НИЗОВИ 

 

#Упознавање са 

појмом низа 

 

#Разумевање појмова 

аритметички и 

геометријски 

низ и примена на 

конкретне 

проблеме 

*да препозна низ и да га настави 

(једноставнији примери) 

*да препозна аритметички низ , 

објасни шта су n и  d и израчуна 

тражени члан  низа 

*да израчуна збир првих n чланова 

аритметичког низа* да препозна 

геометријски низ , објасни шта су n и 

q и израчуна тражени члан низа 

* да израчуна збир првих n чланова 

геометријског низа 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 
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ЛИТЕРАТУРА : 

Математика за II разред средње школе - Градимир Војводић, Радивоје Деспотовић (Завод за уџбенике и наставна средства Београд ) 

Збирка задатака за II разред средње школе - Градимир Војводић, Радивоје Деспотовић (Завод за уџбенике и наставна средства Београд) 

 

Корелација са осталим предметима : рачунарство и информатика. 

 

 

 
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (32 часа) 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број од . године , а измене и допуне у 

броју од . године . 

 

Циљ предмета : 

1. Схватање односа човека и животне средине; 

2 Разумевање структуре екосистема и биосфере; 

3. Схватање концепта одрживог развоја; 

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

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула ученик ће знати 

) 

Број 

часова 

по 

теми 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

в
еж

б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
тв

р
ђ
. 

О
ст

ал
и

х
 

ч
ас

о
в
а 

 

 

I 

ОСНОВНИ 

ПОЈМОВИ И 

ПРИНЦИПИ 

ЕКОЛОГИЈЕ 

 

• Схватање структуре 

екосистема/биосфере 

и процеса који се у 

њима одвијају 

• Разумевање значаја 

биодиверзитета за 

опстанак живота на 

Земљи 

 

• дефинише предмет истраживања и 

значај екологије 

• објасни структуру екосистема 

• објасни процесе који се одигравају у 

екосистему 

• анализира међусобне односе 

организама у ланцима исхране 

• објасни структуру биосфере 

• анализира биогеохемијске циклусе у 

биосфери 

• утврђује значај биодиверзитета за 

опстанак живота на Земљи 

 

15 

 

10 

  

3 
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II 

ЖИВОТНА 

СРЕДИНА И 

ОДРЖИВИ 

РАЗВОЈ 

 

• Упознавање са 

изворима и врстама 

загађивања животне 

средине 

• Разумевање концепта 

одрживог развоја 

• Разумевање значаја 

различитих облика 

заштите и 

унапређивања 

животне средине 

• Постојање свести о 

последицама 

глобалних климатских 

промена 

 

• наведе изворе загађивања животне 

средине 

• анализира врсте загађивања свог 
непосредног окружења 

• процени последице загађивања 

животне средине 

• објасни значај одрживог развоја 

• наведе облике енергетске ефикасности 

• наведе узроке нестајања биљних и 

животињских врста на територији 
Србије 

• испољи одговоран однос према 

домаћим животињама, кућним 

љубимцима, огледним животињама, 

крзнашицама и осталим угроженим 

животињским и биљним врстама 

• процени последице глобалних 

климатских промена 

 

 

 
10 

 

 

 
7 

  

 

 
3 
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III 

ЕКОЛОШКА 

КУЛТУРА 

 

• Разумевање значаја 

одржавања личне 

хигијене и хигијене 

животног и радног 

простора 

• Схватање значаја 

правилне употребе 

производа 

• Разумевање 

различитих утицаја на 

здравље човека 

 

• објасни значај одржавања личне 

хигијене, хигијене животног и радног 

простора 

• разликује адитиве опасне по здравље 

• објасни значај употребе производа у 

складу са декларацијом и упутством у 

циљу очувања сопственог здравља и 

заштите животне средине 

• процени значај употребе 

биоразградиве амбалаже 

• објасни начине и значај одлагања 

отпада 

анализира утицаје стреса, буке, 

психоактивних супстанци, брзе хране и 

физичке активности на здравље човека 

 

7 

 

4 

  

1 

 

2 

 

 

ЛИТЕРАТУРА : Екологија и заштита животне средине ( И. Савић, Б. Терзија) 

 

Корелација са осталим предметима : Биологија, Хемија 
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ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ    СТРАНИ ЈЕЗИК –други 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК (64 часова) 

 

 
Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'', број     10 од 14.08.2012. године, а измене и допуне у броју    

/ од /

 . године. 

 

Циљ предмета : 1. Овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења 

2. Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова 

3. Развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења 

4. Развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација 

5. Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном 

наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији 

6. Стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика 

7. Овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику 
 

 
 

 

НАЗИВ ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула ученик 

ће знати ) 

Број 

часова 

по 

теми 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
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о
в
а 

в
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б
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Б
р
о
ј 

ч
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о
в
а 

у
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р
ђ
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О
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и
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ч
ас

о
в
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I 

 

 
VOYAGES 

• развијање језичких 

вештина 

• оспособљавање 

ученика да користе 

речи и фразе које се 

односе на бољу 

комуникацију 

• примени речи и фразе 

неопходне за што 

бољу комуникацију 

• опише неко место једноставним 

реченицама 

користећи лексику из области 

путовања, 
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 • оспособљавање 

ученика да описују 

места на којима су 

били на одмору, 

врсте смештаја, да 

користе лексику из 

области путовања, 

транспорта , да могу 

да питају а и објасне 

где се неко место 

налази 

• стицање позитивног 

односа према другим 

културама уз 

уважавање 

различитости са 

посебним освртом на 

културне особености 

земаља француског 

говорног подручја 

• оспособљавање 

ученика да на основу 

задатих ситуација 

решавају одређене 

проблеме (давање и 

тражење 

информација, 

провера 

исправности 

добијених података 

и информација) 

смештаја, транспорта, пита за 

правац и 

објасни другоме где се нешто 

налази 

• разуме и уважи културне 

особености 

• реши одређене проблеме 

(провери 

исправност добијених података 

и 

информација) користећи 

стечено знање 

• напише разне врсте порука 

(позивницу, 

понуду, захтев, предлог) 
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 • оспособљавање 

ученика да пишу 

разне врсте порука 

(позивницу, понуду, 

захтев, предлог) 

      

 

II 

 

 
ÉCOLE 

• развијање језичких 

вештина 

• оспособљавање 

ученика да користе 

речи и фразе које се 

односе на бољу 

комуникацију 

• изражавање 

мишљења 

• стицање позитивног 

односа према другим 

културама уз 

уважавање 

различитости са 

посебним освртом на 

културне особености 

земаља француског 

говорног подручја 

• оспособљавање 

ученика да на основу 

задатих ситуација 

решавају одређене 

проблеме 

• стицање знања о 

елементима културе 

из области 

свакодневног живота 

• препричава текстове 

• говори о свакодневном животу 

• пише на задату тему итд. 

• примени речи и фразе 

неопходне за што 

бољу комуникацију 

• разуме и уважи културне 

особености 

• реши одређене проблеме 

• опише и пореди знања стране и 

домаће 

културе живљења 
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 и поређење стране и 

домаће културе 

живљења 

      

 

III 

 

 
ACHATS 

• развијање језичких 

вештина 

• оспособљавање 

ученика да користе 

речи и фразе које се 

односе на бољу 

комуникацију 

• оспособљавање 

ученика да користе 

речи и фразе које се 

односе на 

куповину 

• изражавање 

допадања и 

недопадања 

• савладавање 

основних израза 

корисних за 

одговарајућу 

ситуацију 

• оспособљавање 

ученика да на основу 

задатих ситуација 

решавају одређене 

проблеме (куповина 

ствари) 

• оспособљавање 

ученика да користе 

речи и фразе везане 

• примени речи и фразе 

неопходне за што 

бољу комуникацију 

• користи речи и фразе које се 

односе на 

куповину 

• изрази допадање и недопадање 

у вези неког 

производа 

• савлада основне изразе корисне 

за 

одговарајућу ситуацију 

• примени речи и фразе које се 

односе на 

новац 

• реши одређене проблеме 

(куповина ствари) 

користећи стечено знање 

12 4 3 2 3 
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 за новац       

 

IV 

 

 
ON S’AMUSE 

• развијање језичких 

вештина 

• оспособљавање 

ученика да користе 

речи и фразе које се 

односе на бољу 

комуникацију 

• оспособљавање 

ученика да дискутују 

о томе како се 

забављају 

• савладавање 

основних израза 

корисних за 

одговарајућу 

ситуацију 

(исказивање емоција, 

да изразимо срећу, 

тугу итд.) 

• изражавање 

мишљења 

(слагање/неслагање) 

• примени речи и фразе 

неопходне за што 

бољу комуникацију 

• говори о томе како се забавља 

• савлада основне изразе корисне 

за 

одговарајућу ситуацију 

9 3 3 3 / 

 

V 

 

 
VISITE DE PARIS 

• развијање језичких 

вештина 

• оспособљавање 

ученика да користе 

речи и фразе које се 

односе на бољу 

комуникацију 

• стицање позитивног 

односа према другим 

• примени речи и фразе 

неопходне за што 

бољу комуникацију 

• разуме и уважи културне 

особености 

• опише и пореди знања стране и 

домаће 

културе живљења 
• савлада основне изразе корисне 

8 2 3 2 1 
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 културама уз 

уважавање 

различитости са 

посебним освртом на 

културне особености 

земаља француског 

говорног подручја 

• стицање знања о 

елементима културе 

из области 

свакодневног живота 

и поређење стране и 

домаће културе 

живљења 

• савладавање 

основних израза 

корисних за 

одговарајућу 

ситуацију 

• изражавање 

мишљења 

за 

одговарајућу ситуацију 

• пише на задату тему 

     

 

VI 

CARNAVAL 

• развијање језичких 

вештина 

• оспособљавање 

ученика да користе 

речи и фразе које се 

односе на бољу 

комуникацију 

• савладавање 

основних израза 

корисних за 

• примени речи и фразе 

неопходне за што 

бољу комуникацију 

• савлада основне изразе корисне 

за 

одговарајућу ситуацију 

11 4 2 3 2 
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 одговарајућу 

ситуацију 

(исказивање емоција, 

да изразимо срећу, 

тугу итд.) 

• изражавање 

мишљења 

      

 

VII 

SPORT 

• развијање језичких 

вештина 

• оспособљавање 

ученика да описују 

различите врсте 

спортова, необичне 

спортове 

• усвајање и примена 

лексике и фраза из 

области спорта - 

везане за различите 

врсте спортова 

• оспособљавање 

ученика да говоре о 

слободним 

активностима на 

нивоу разреда - 

анкетирање на нивоу 

разреда 

• стицање позитивног 

односа према другим 

културама уз 

уважавање 

различитости са 

посебним освртом на 

културне особености 

• опише различите врсте 

спортова – необичне 

спортове 

• говори о слободним 

активностима - 

образложи резултате анкете на 

нивоу 

разреда 

• разуме и уважи културне 

особености 

10 3 4 3 / 
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 земаља француског 

говорног подручја 

      

 

VIII 

MODE 

• развијање језичких 

вештина 

• усвајање и примена 

лексике и фраза из 

области моде - 

везане за различите 

врсте модних 

стилова 

• оспособљавање 

ученика да користе 

речи и фразе које се 

односе на бољу 

комуникацију 

• изражавање 

мишљења (допадање 

и недопадање) 

• примени фразе из области моде 

– везане за 

различите врсте модних 

стилова 

• примени речи и фразе 

неопходне за што 

бољу комуникацију 

• изрази допадање и недопадање 

према неком 

модном стилу 

8 3 3 1 1 

 

IX 

SCIENCE 

• развијање језичких 

вештина 

• оспособљавање 

ученика да размотре 

важност учења 

француског језика за 

будући посао 

• утврђивање језичке 

грађе (времена) 

• оспособљавање 

ученика да користе 

речи и фразе које се 

• образложи своје разлоге за 

учење језика 

• употребљава времена у 

контексту 

• препричава текстове 

• примени речи и фразе 

неопходне за што 

бољу комуникацију 

• разуме и уважи културне 

особености 

• опише и пореди знања стране и 

домаће 

11 4 2 3 2 
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 односе на бољу 

комуникацију 

• изражавање 

мишљења 

• стицање позитивног 

односа према другим 

културама уз 

уважавање 

различитости са 

посебним освртом на 

културне особености 

земаља француског 

говорног подручја 

• стицање знања о 

елементима културе 

из области 

свакодневног живота 

и поређење стране и 

домаће културе 

живљења 

• илустровани резиме 

текста ради лакшег 

меморисања и 

увежбавања лекције 

• савладавање 

основних израза 

корисних за 

одговарајућу 

ситуацију 

културе живљења 

• савлада основне изразе корисне 

за 

одговарајућу ситуацију 

• пише на задату тему 

     

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

896 

 

  

X 

RADIO ET 

TÉLÉVISION 

• развијање језичких 

вештина 

• оспособљавање 

ученика да добију 

знање на јединствен 

начин 

• оспособљавање 

ученика да користе 

речи и фразе које се 

односе на бољу 

комуникацију 

• оспособљавање 

ученика да на основу 

задатих ситуација 

решавају одређене 

проблеме 

• оспособљавање 

ученика да брже и 

боље уче користећи 

комбинацију 

следећих елемената 

(текст, звук, слика, 

анимација, видео, 

интерактивност) 

како би им наставни 

материјал био 

занимљивији и 

забавнији 

• добије знање на јединствен 

начин 

• примени речи и фразе 

неопходне за што 

бољу комуникацију 

• реши одређени проблем 

користећи стечено 

знање 

• брже и боље учи користећи 

комбинацију 

следећих елемената (текст, 

звук, слика, 

анимација, видео, 

интерактивност) како би 

му наставни материјал био 

занимљивији и 

забавнији 

8 3 3 2 / 

 

XI 

• развијање језичких 

вештина 

• примени речи и фразе 

неопходне за што 

8 2 3 2 1 
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LOISIRS • оспособљавање 

ученика да користе 

речи и фразе које се 

односе на бољу 

комуникацију 

• стицање позитивног 

односа према другим 

културама уз 

уважавање 

различитости са 

посебним освртом на 

културне особености 

земаља француског 

говорног подручја 

• савладавање 

основних израза 

корисних за 

одговарајућу 

ситуацију 

(исказивање емоција, 

да изразимо срећу, 

тугу итд.) 

• изражавање 

мишљења 

(слагање/неслагање) 

• оспособљавање 

ученика да дискутују 

о томе како проводе 

слободно време 

бољу комуникацију 

• разуме и уважи културне 

особености 

• савлада основне изразе корисне 

за 

одговарајућу ситуацију 

• говори о томе како проводи 

слободно време 

     

 • развијање језичких • примени речи и фразе које се 
односе на 

30 14 7 6 3 
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XII 

CHOIX DE 

MÉTIER 

вештина 

• оспособљавање 

ученика да користе 

речи и фразе које се 

односе на ново 

занимање 

• оспособљавање 

ученика да на основу 

задатих ситуација 

решавају одређене 

проблеме 

• постављање питања 

и коришћење израза 

за изражавање онога 

што више воле 

• оспособљавање 

ученика да користе 

речи и фразе које се 

односе на бољу 

комуникацију 

• оспособљавање 

ученика да дискутују о својим 

плановимау будућности, о будућем 

позиву после завршене средње 

школе (шта радити у животу, 

који посао изабрати) 

ново занимање 

• реши одређене проблеме 

користећи 

стечено знање 

• постави питања /одговори на 

питања 

везано за услове рада 

• примени речи и фразе 

неопходне за што 

бољу комуникацију 

• дискутује о својим плановима у 

будућности, 

о будућем позиву после 

завршене средње 

школе (шта планира да ради у 

животу, који 

посао ће изабрати) 

     

ЛИТЕРАТУРА : 

• Вера Костић, Миланка Perret 

Француски језик за други разред средње школе, други страни језик 

Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008. 

• Belleville I Hôtellerie – restauration, com. 

• Корелација са осталим предметима : српски језик и књижевност, историја, економска група предмета, енглески језик, математика 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

899 

 

  

ИСХРАНА (64 часа) 

 

 
Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 10 од 14. августа 2012. године , а измене и 

допуне у броју од . године . 

Циљ предмета : 

1. Стицање знања о хранљивим материјама и енергетској вредности животних намирница 

2. Стицање знања о принципима правилне исхране и потребама у исхрани 

3. Оспособљавање ученика да утврди састав оброка, којима се задовољавају енергетске потребе људи 

4. Стицање знања о методама конзервисања хране 

5. Стицање знања о болестима које изазива неправилна исхрана 
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НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула ученик ће знати ) 

Број 

часова 

по 

теми 

Б
р
о
ј 
ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 
ч
ас

о
в
а 

в
еж

б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
тв

р
-ђ

и
аа

њ
а 

О
ст

ал
и

х
 

ч
ас

о
в
а 

 
 

I 

ХРАНЉИВЕ 

МАТЕРИЈЕ 

• Стицање знања о 

енергетским и 

неенергетским 

хранљивим 

материјама 

• Стицање знања о 

енергетској 

вредности 

животних 

намирница 

• Да разликује појмове хране и исхране 

• Да зна врсте улога хране у људском 

организму 

• Да објасни улоге хранљивих материја у 
организму 

• Да разликује намирнице по пореклу и 

наведе хемијски састав појединих 

намирница у исхрани 

• Да израчуна енергетску вредност 

појединих намирница 

 

 

 

 
23 

 

 

 

 
11 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
7 

 

 

 
 

II 

ПРАВИЛНА 

ИСХРАНА 

• Стицање знања о 

принципима 
правилне исхране 

• Стицање знања о 

потребама у 
исхрани 

• Стицање знања о 

органској, 

конвенционалној 

и генетски 

модификованој 

храни 

 
 

• Да наведе принципе правилне исхране 

• Да наброј узроке и последице 

неправилне исхране 

• Да израчуна индекс ухрањености 

• Да састави дневни оброк 

• Да разликује појмове органске, 

конвенционалне и генетски 
модификоване хране 

 

 

 

 

 
23 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 
4 
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III 

КВАРЕЊЕ 

НАМИРНИЦА 

И 

КОНЗЕРВИСА 

ЊЕ 

 
• Стицање 

основних знања о 

кварењу 

намирница 

• Стицање 

основних знања о 

методима 

конзервисања 

намирница 

 
• Да наброји најчешће узроке кварења 

намирница 

• Да објасни услове под којима се 

намирнице кваре 

• Да наведе начине смањења ризика 

кварења намирница и њиховог очувања 

• Да опише методе конзервисања 

• Да наведе могуће узрочнике и начине 
тровања храном 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

ЕКОНОМИКА ТУРИСТИЧКИХ И УГОСТИТЕЉСКИХ ПРЕДУЗЕЋА (32 часа) 

 

 
Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 10 од 2012. године , а измене и допуне у броју    

од . године . 

Циљ предмета : 1. Упознавање ученика са пословним активностима туристичких и угоститељских предузећа 

2. Стицање знања о средствима и изворима средстава туристичких и угоститељских предузећа 

3. Стицање знања о утрошцима, трошковима туристичких и угоститељских предузећа 

4. Оспособљавање ученика за израду калкулација 

5. Оспособљавање ученика да утврде финансијски резултат предузећа 

6. Разумевање мерила успешности угоститељског и туристичког предузећа 
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НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ 

(по завршетку модула 

ученик ће бити у стању да:) 

Број 

часова 

по 

теми 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

в
еж

б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
тв

р
ђ
. 

О
ст

ал
и

х
 

ч
ас

о
в
а 

I 

Појмовно 

одређење 

економике и 

организације 

предузећа 

 

•  упознавање 

ученика са 

економиком и 

организацијом 

предузећа 

 

• дефинише економику 

као науку 

• дефинише 
организацију као 

науку 

• познаје циљеве 

изучавања економике 

и организације 

предузећа 

 

2 

 

2 

   

II 

Појам 

угоститељско 

–туристичког 

предузећа 

 

• упознавање 

ученика са 

угоститељско - 

туристичким 

предузећима 

 

• дефинише 

угоститељско и 

туристичко предузеће, 

њихове задатке 

• познаје 

карактериситке 

угоститељског и 

туристичког 

предузећа 

 

5 

 

3 

  

2 
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III 

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 средстава 

 

4 

 

3 

  

1 

 

IV 

Извори 

средстава 

 

• упознавање 

ученика са 

изворима 

средтава 

угоститељског и 

туристичког 
предузећа 

 

• дефинише изворе 

средстава 

• разликује сопствене и 
туђе изворе 

 

2 

 

1 

  

1 

 

V 

Расходи 

угоститељског 

и туристичког 

предузећа 

 

• упознавање 

ученика са 

расходима 

предузећа и 

калкулацијом 

цене производа и 

услуга у туризму 

и угоститељству 

 

• дефинише утрошке, 

трошкове и расходе 
предузећа 

• разликује појмове 

утрошака, трошкова и 

расхода предузећа 

• познаје врсте 

трошкова 

• познаје каратеристике 
трошкова 

• израђује калкулацију 

• разликује врсте 

 

8 

 

5 

  

3 
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  калкулација 

• познаје 

специфичности 

обрачуна трошкова, 

утврђивање цена у 

туризму и 
угоститељству 

     

VI 

Резултати 

рада и 

расподела 

 

• упознавање 

ученика са 

резултатима рада 

 

• дефинише укупан 

приход 

• разликује приходе 

предузећа 

• утврђује резултате 

предузећа 

• познаје начин 

распоређивања 
резултата 

 

5 

 

3 

  

2 

 

VII 

Мерила 

успешности 

пословања 

угоститељског 

и туристичког 

предузећа 

 

• упознавање 

ученика са 

мерилима 

успешности 

угоститељског и 

туристичког 

предузећа 

 

• дефинише мерила 

успесности 

• познаје 
продуктивност рада 

• познаје економичност 

рада 

• познаје рентабилност 

рада 

 

6 

 

3 

  

2 

 

1 
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ЛИТЕРАТУРА : 

Агенцијско и хотелијерско пословање за III разред угоститељско-туристичке школе-Јован Попеску /Милорад Нешић / Миодраг Николић, Завод 

за уџбенике и наставна средства Београд. 

Агенцијско и хотелијерско пословање за IV разред угоститељско-туристичке школе Крунослав Чачић /Миодраг Николић/Зечевић, 

Завод за уџбенике и наставна средства Београд. 

Економика и организација предузећа за II разред угоститељско-туристичке школе, Љиљана Косар, Завод за уџбенике и наставна средства 

Београд. 

Eкономика туризма за IV разред угоститељско-туристичке школе-Крунослав Чачић 

Корелација са осталим предметима : српски језик и књижевност, агенцијско и хотелијерско пословање, економика и организација предузећа, 

пословна економија, економика туризма. 

 

 

 

 

 

ОСНОВЕ КУВАРСТВА (64 часа) 
 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 10 од 2012. године , а измене и допуне у броју _од . 

године . 

Циљ предмета :  

1. Упознавање ученика са начинима термичке, механичке обраде иприменом животних намирница у куварству 

2. Упознавање ученика са стручном терминологијом у куварству 

3. Упознавање ученика са врстама и карактеристикама фондова и сосева, прилога иварива, бистрих и густих супа, чорби, 
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предјела, готових јела 

4.Упознавање ученика са начином припреме фондова и сосева, прилога и варива, бистрих и густих супа,чорби, топлих предјела, 

готових јела 

5. Упознавање ученика са начином чувања јела до услуживања 
 

 

 
 

НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула ученик ће знати ) 

Број 

часова 

по 

теми 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

в
еж

б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
тв

р
ђ
. 

О
ст

ал
и

х
 

ч
ас

о
в
а 

 

I 
Упознавање ученика са 

карактеристикама, 

начином припреме и 

сервирања јела која 

услужује 

• разликује кухињска одељења 

• разликује сировине у куварству 

према групама 

• познаје стучну 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 

 

 

64 

 

10 

 

54 

  

 
 

ЛИТЕРАТУРА : 

Основи куварства,Куварство ѕа прву и другу годину и услуживање за другу годину. 

 

Корелација са осталим предметима : услуживање, исхрана, здравствена култура 
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ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА (32 часа) 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број LXI бр. 50/92 од 1992. године , а измене и допуне у броју 10/2012 од 

2012. године . 

 

Циљ предмета : 

1. Стицање знања о предмету проучавања и задатку туристичке географије Србије 

2. Стицање знања о туристичко-географском простору и кретању у њему 

3. Стицање знања о туристичким вредностима Србије, њиховом простирању и атрактивности 

4. Разумевање међузависности туризма и географске средине 
 

 
 

 

НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

умети да: 

Број 

часова 

по 

теми 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

в
еж

б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
тв

р
ђ
. 

О
ст

ал
и

х
 

ч
ас

о
в
а 

I 

УВОД 

• Усвајање 
наставног плана и 

програма 

• Усвајање знања о 

предмету и 

задатку 

проучавања 

туристичке 
географије Србије 

 

 

• Објасни предмет и задатак 

проучавања туристичке 

географије Србије 

 

 

 
2 

 

 

 
1 

   

 

 
1 
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II 

ГЕОГРАФСКИ И 

ТУРИСТИЧКИ 

ПОЛОЖАЈ СРБИЈЕ 

• Проширивање 

знања о 

географском и 

туристичком 

положају Србије 

• Опише и покаже на карти 
положај Србије у Европи; 

• Објасни значај 

географског положаја за 
развој туризма на примеру 
Србије. 

 

 
3 

 

 
2 

  

 
1 

 

 

 
III 

ПРИРОДНЕ 

ТУРИСТИЧКЕ 

ВРЕДНОСТИ СРБИЈЕ 

 

 
• Проширивање 

знања о 

природним 

туристичким 

вредностима 

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. 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 
5 

  

 

 

 
3 

 

 
IV 

АНТРОПОГЕНЕ 

ТУРИСТИЧКЕ 

ВРЕДНОСТИ СРБИЈЕ 

 
• Усвајање знања о 

антропогеним 

туристичким 

вредностима 

Србије. 

• Подели антропогене 
туристичке вредности 

Србије по врстама; 

• Издвоји специфичности 

најатрактивнијих 

антропогених 

туристичких вредности 
Србије. 

 

 
 

8 

 

 
 

5 

  

 
 

3 

 

 

V 

МАТЕРИЈАЛНА 

ОСНОВА ТУРИЗМА 

 
• Стицање знања о 

утицају 

материјалне 

основе на развој 

туризма у Србији. 

• Разликује факторе 
туристичког промета; 

• Наведе врсте саобраћаја 

који се користи у туризму; 

• Одреди предности и 
недостатке сваке врсте 

саобраћаја који се користи 
у туризму; 

 

 
 
4 

 

 
 
3 

  

 
 
1 
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  • Познаје обим и структуру 

смештајних и 

угоститељских капацитета 

Србије. 

     

VI 

ПРАВЦИ 

ТУРИСТИЧКОГ 

КРЕТАЊА У СРБИЈИ 

• Усвајање знања о 

правцима 

туристичких 

кретања у Србији. 

 
• Наведе и покаже на карти 

најважније правце 
кретања туриста у Србији. 

 

2 

 

1 

   

1 

 

 

 

 
VII 

ПЕРСПЕКТИВЕ 

РАЗВОЈА ТУРИЗМА 

СРБИЈЕ 

 

 

 

• Коришћење 

стечених знања у 

прогнозирању 

перспектива 

развоја туризма 

Србије. 

• 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 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

1 

 

VIII 

ГОДИШЊА 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

 

• Усвајање знања о 

туристичкој 

географији Србије 

• Оспособљавање ученика 

за коришћење 

информација за 

континуирано образовање 
и самообразовање 

     

2 

 

ЛИТЕРАТУРА: Стеван М. Станковић- туристичка географија за четврти разред угоститељско - туристиче школе, Физичко – географска карта 

Србије, Интернет, Ученичке презентације 

Корелација са другим предметима: историја, здравствено васпитање, маркетинг у туризму, стручни предмети 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

910 

 

  

УСЛУЖИВАЊЕ (192 часа – вежбе) 

Циљеви предмета: 
 

− Примена теоријских знања у практичном контексту 

− Примена сигурносних и здравствених мера у раду 

− Оспособљавање ученика за обављање припремних и завршних радова у угоститељским објектима 

− Оспособљавање ученика за квалитетно услуживање пићем и напицима 

 

Назив модула: Пословна комуникација 
 

Трајање модула: 150 часова 

Циљеви модула: 

− Оспособљавање ученика за успешну комуникацију са гостима и запосленима у угоститељском објекту 

− Оспособљавање ученика за аминистративно-књиговодствене послове у угоститељским објектима 

-Предвиђене недеље рада: 
 

− Пословна комуникација – 7 недеља 

− Инструменти понуде и документи продаје – 3 недеље 

Облици наставе: 
 

− вежбе – 60 часова 

− практична настава - 60 часова 

− настава у блоку - 30 часова 

 

Назив модула: Угоститељско услуживање 
 

Трајање модула: 324 часова 

Циљеви модула: 

− Оспособљавање ученика за квалитетно услуживање пићем и напицима 
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− Оспособљавање ученика за успешни комуникацију са гостима и особљем у угоститељским објектима 

-Предвиђене недеље рада: 
 

− Точионица пића – 2 недеље 

− Услуживање пића и напитака – 2 недеље 

− Алкохолна пића – 4 недеље 

− Безалкохолна пића – 2 недеље 

− Топли и хладни напици – 2 недеље 

− Барске мешавине – 4 недеље 

− Вина и виногорја – 6 недеља 

 

 
УСЛУЖИВАЊЕ – ПРАКТИЧНА НАСТАВА (192 часа) 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 10 од 14.08.2012.. године. 

Циљ предмета : 

1. Примена теоријских знања у практичном контексту 

2.Примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада 

3.Преузимање одоворности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери 

4.Благовремено реаговање на промене у радној средини 

5. Препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу 

6. Употребу информатике технологије у прикупљању,организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу 

7. Оспособљавање ученика за обављање припремних и завршних радова у угоститељским објектима 

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

МОДУЛА 
 

ЦИЉ МОДУЛА 

ИСХОД МОДУЛА 

(по завршетку модула ученик ће знати) 

БРОЈ 

ЧАСОВ 

А ПО 

МОДУЛ 

У 

БРОЈ 

ЧАС 

ОВА 

ОБР 

АДЕ 

БРОЈ 

ЧАСОВ 

А 

ПРАКС 

Е 

БРОЈ 

ЧАС 

ОВА 

УТВ 

РЂ. 

ОСТА 

ЛИХ 

ЧАСО 

ВА 

I 

 

 
ПОСЛОВ 

НА 

КОМУНИ 

КАЦИЈА 

-Оспособљавање ученика за 

успешну комуникацију са 

гостима и запосленим 

особљем у угоститељским 

објектима. 

-Познаје правила пословног бонтона у 

угоститељству. 

-Саслуша жеље(потребе)госта и адекватно на њих 

реагује. 

-Показује љубазност,предусетљивост у опхођењу са 

гостом. 

60  60   

  
- Оспособљавање ученика за 

обављање 

административног- 

књиговодственихпослова у 

угоститељским објектима. 

-Наведе врсте и садржај понуде угоститељског 

објекта. 

-Наведе карактеристике различитих врста јела,пића и 

напитака које се служе у угоститељском објекту. 

-Препоруги госту адекватну комбинацију јела и 

пића. 

  

  -Примењује различите начине наплате рачина.   

  -Води књигу шанка.   

  -Пише требовања и утврди стање у шанку.   

  -Води књигу пазара,сортира рачуне по врсти,упише 

рачуне у дневни извештај. 

  

  -Наведе елементе добре угоститељске праксе.   

  -Класификује пића и напитке према или ка групамау 

карти пића,винскуј карти барској кари и ценовнику 
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  пића. 

-Врши правилно опхођење са гостима и колегама 

показујући љубазност,кулзуру и прдусретљивост. 

     

 

II 

 

УГОСТИ 

ТЕЉСКО 

УСЛУЖИ 

ВАЊЕ 

-Оспособљавање ученика за 

квалитетно услуживање 

пића и напитака у 

различитим угоститељским 

објектима и различитим 

приликама. 

- Оспособљавање ученика за 

успешну комуникацију са 

гостима и запосленим 

особљем угоститељским 

објектима. 

-Наводи поја,улогу и значај точионице пића. 

-Рукује опремом,уређајима,инвентаром точионице 

пића. 

-Наведе основне карактеристике пића и напитака. 

-Правилно прилази госту приликом услуживања 

пића и напитака. 

-Услужује алкохолна и безалкохолна пића у 

оодређеним приликама ресторану и кафани. 

-Припрема топле и хладне напитке. 

132  132   

  -Услужује топле и хладне напитке у одређеним 

приликама,другковаоници,ресторану и кафани. 

  

  -Препознаје пића,напитке и барске мешавине из 

иструмената понуде. 

  

  -Примењује основне технике ношења,припремања и 

сервирања пића,барских мешавина и напитака. 

  

  -Познаје врсте и географско порекло вина и 

виногорја у Србији,региону и свету. 

  

  -Демонстрира технике 

фрапирања,шамбрирања,презентовања,отварања, 

дегоржирање и декантирање вина. 
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ЛИТЕРАТУРА: Услуживање са практичном наставом за III разред угоститељске туристичке школе СВЕТОЗАР НИЋЕТИН И МИЛЕНКО 

КРАСАВЧИЋ 

Наставни филмови-Економска школа Ваљево 

Стручни часопоси из области услуживања 

Угоститељски лексикон Карл Дух 

Корелација са осталим предметима : основи туризма и угоститељства, географија, исхрана, здравствена култура. 
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БЛОК (90 часова) 

 

 
Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 10 од 14.08.2012.. године. 

Циљ предмета : 

1. Примена теоријских знања у практичном контексту 

2.Примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада 

3.Преузимање одоворности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери 

4.Благовремено реаговање на промене у радној средини 

5. Препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу 

 

6. Употребу информатике технологије у прикупљању,организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу 

 

7. Оспособљавање ученика за обављање припремних и завршних радова у угоститељским објектима 

 

8. Оспособљавање ученика за квалитетно услуживање пићем и напицима у различитим угоститењским објектима и различитим приликама 
 

 

 
НАЗИВ 

МОДУЛА 
 

ЦИЉ МОДУЛА 

ИСХОД МОДУЛА 

(по завршетку модула ученик 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ПО 

БРОЈ 

ЧАС 

ОВА 

БРОЈ 

ЧАСОВ 

А 

БРОЈ 

ЧАС 

ОВА 

ОСТА 

ЛИХ 

ЧАСО 
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  ће знати) МОДУЛУ ОБР 

АДЕ 

ПРАКС 

Е 

УТВ 

РЂ. 

ВА 

 

 

 
I 

 

 
ПОСЛОВНА 

КОМУНИКА 

ЦИЈА 

-Оспособљавање ученика за успешну 

комуникацију са гостима и запосленим 

особљем у угоститељским објектима. 

 

 

 

 

 
- Оспособљавање ученика за обављање 

административног- 

књиговодственихпослова у угоститељским 

објектима. 

-Познаје правила пословног 

бонтона у угоститељству. 

-Саслуша жеље(потребе)госта и 

адекватно на њих реагује. 

-Показује 

љубазност,предусетљивост у 

опхођењу са гостом. 

-Наведе врсте и садржај понуде 

угоститељског објекта. 

-Наведе карактеристике 

различитих врста јела,пића и 

напитака које се служе у 

угоститељском објекту. 

-Препоруги госту адекватну 

комбинацију јела и пића. 

-Примењује различите начине 

наплате рачина. 

-Води књигу шанка. 

-Пише требовања и утврди 

стање у шанку. 

-Води књигу пазара,сортира 

рачуне по врсти,упише рачуне 

у дневни извештај. 

-Наведе елементе добре 
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  угоститељске праксе. 

-Класификује пића и напитке 

према или ка групамау карти 

пића,винскуј карти барској 

кари и ценовнику пића. 

-Врши правилно опхођење са 

гостима и колегама показујући 

љубазност,кулзуру и 

прдусретљивост. 

     

 
 

НАЗИВ 

МОДУЛА 

ЦИЉ МОДУЛА ИСХОД МОДУЛА 

(по завршетку модула ученик ће 

знати) 

БРОЈ 

ЧАСОВ 

А ПО 

МОДУЛ 

У 

БРОЈ 

ЧАС 

ОВА 

ОБР 

АДЕ 

БРОЈ 

ЧАСОВ 

А 

ПРАКС 

Е 

БРОЈ 

ЧАСО 

ВА 

УТВР 

Ђ. 

ОСТА 

ЛИХ 

ЧАСО 

ВА 

 

II 

УСЛУЖИВА 

ЊЕ ПИЋА И 

НАПИТАКА 

-Оспособљавање ученика за квалитетно 

услуживање пића и напитака у 

различитим угоститељским објектима и 

различитим приликама. 

 

 

 

 

 
- Оспособљавање ученика за успешну 

комуникацију са гостима и запосленим 

особљем угоститељским објектима. 

-Наводи поја,улогу и значај 

точионице пића. 

-Рукује 

опремом,уређајима,инвентаром 

точионице пића. 

-Наведе основне карактеристике 

пића и напитака. 

-Правилно прилази госту приликом 

услуживања пића и напитака. 

-Услужује алкохолна и 

безалкохолна пића у оодређеним 
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  приликама ресторану и кафани. 

-Припрема топле и хладне напитке. 

-Услужује топле и хладне напитке у 

одређеним 

приликама,другковаоници,ресторан 

у и кафани. 

-Препознаје пића,напитке и барске 

мешавине из иструмената понуде. 

-Примењује основне технике 

ношења,припремања и сервирања 

пића,барских мешавина и напитака. 

-Познаје врсте и географско 

порекло вина и виногорја у 

Србији,региону и свету. 

-Демонстрира технике 

фрапирања,шамбрирања,презентова 

ња,отварања,дегоржирање и 

декантирање вина. 

     

 

ЛИТЕРАТУРА: Услуживање са практичном наставом за III разред угоститељске туристичке школе СВЕТОЗАР НИЋЕТИН И МИЛЕНКО  

КРАСАВЧИЋ 

Наставни филмови-Економска школа Ваљево Стручни часопоси из области услуживања Угоститељски лексикон Карл Дух 

Корелација са осталим предметима : основи туризма и угоститељства, географија, исхрана. 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА (60 часова – блок) 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 10 од 14.08.2012.. године. 

Циљ предмета : 

1. Оспособљавање за практичну прмену стечених теоријских знања, практичних вештина и ставова. 
 

 
. 

 

гостију. 

2. Оспособљабање за правилно и рационално коришћњње опреме и уређаја, инвентара иа намештаја за услуживање гостију 

3.Oспособљавање за самостално руковање, подешавање и одржавање опреме и уређаја, инвентара и намештаја за услуживање 

4.Развијаење радних навика, сигурности, прецизност и одговорност у раду. 

5.Оспособљавање за радну и професионалну одговорност, прецизност и сигурност при раду. 

6.Оспособљавање за коришћење средства заштите на раду и заштите животне средине. 

7. Оспособљавање ученика за услуживање гостију на доручку. 

 

8. Оспособљавање ученика за обављање припремних и завршних радова у угоститељским објектима 

 

НАЗИВ 

МОДУЛА 
 

ЦИЉ МОДУЛА 

ИСХОД МОДУЛА 

(по завршетку модула ученик ће знати) 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ПО 

МОДУЛУ 

БРОЈ 

ЧАС 

ОВА 

ОБР 

АДЕ 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

БЛОК 

НАСТАВЕ 

. ОСТА 

ЛИХ 

ЧАСО 

ВА 

 

 

 
I 

-Оспособљавање ученика за за 

успешну комуникацију са 

гостима и запосленим особљем у 

угоститељским објектима. 

-слуша жеље(потребе) госта и адекватно на 

њих реагује. 

-дочека, прихвати и смести госта за сто. 

-показује љубазност, предусетљивост у 

60  60   
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УСЛУЖИВ 

АЊЕ ПИЋА 

И 

НАПИТАКА 

 

 

 
-Оспособљавање ученика 

заобављање административно- 

књиговодствених послова у 

угоститењским објектима. 

 

 

 
 

-Оспособљавање ученика за 

квалитетно услуживање пићем и 

напицима у различитим 

угоститељскм објектима и 

различитим приликама. 

 

 

 
 

- Оспособљавање ученика за 

правилно опхођење са гостима и 

колегама. 

опхођењу са гостом. 

-препоручи госту адекватну комбинацију 

јела и пића 

-примењује различите начине наплате 

рачуна. 

-води књигу шанка. 

-пише требовања и утврди стање у шанку. 

-води књигу пазара, сортирарачуне 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. 

-рукује опремом, уређајима и инвентаром у 

точионици пића. 

-услужује пића и напитке. 

-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. 

-семонстрира технике фрапирања, 

шамбрирања, презентовања, отварања, 

дегоржирања и декантирање вина. 
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ЛИТЕРАТУРА : Услуживање са практичном наставом за III разред угоститељске туристичке школе СВЕТОЗАР НИЋЕТИН , МИЛЕНКО 

КРАСАВЧИЋ 

Услуживање за трећи степен МИЛЕНКО КРАСАВЧИЋ,НИЋЕТИН СВЕТОЗАР 

Наставни филмови-Економска школа Ваљево 

Стручни часописи из области услуживања 

Угоститељски лексикон Карл Дух 

Корелација са осталим предметима :Здравствена култура 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ПО ПРОГРАГРАМУ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА 

БАРСКО ПОСЛОВАЊЕ 

Недељни фонд: 2 
 

Годишњи фонд: 64 

Циљеви предмета: 

− Оспособљавање ученика да уз примену хигијенских стандарда у угоститељству изврши припремне и завршне радове у бару 

− Оспособљавање ученика да примењује правила пословне комуникације у бару 

− Оспособљавање ученика да услужује госте пићем, напицима и једноставним јелима у бару 

Оквирни број часова по наставним темама: 
 

− Хигијенски стандарди у бару – 5 часова 

− Припремни и завршни радови у бару – 12 часова 

− Пословна комуникација – 7 часова 

− Сервирање и услуживање – 20 часова 

− Припрема барских мешавина – 20 часоваОблици наставе: - Вежбе 

Корелација са другим предметима: 
 

− Хигијенски стандарди у угоститељству 

− Здравствена култура 

− Услуживање 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
 

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
 

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ, ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 
 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 6 од 2003. године , а измене и допуне у броју 23 од 2004, броју 9 од 

2005. и броју 11 од 2016. године 

 

Циљ предмета : 

1. да се код ученика изгради свест о томе да је хришћанство Црква тј. Конкретна Литургијска 

 

2. да се посведоче садржај вере и духовно искуство цркве 

 

3. да се скрене пажња ученицима да је појам личности кључни појам без кога се хришћанство не може разумети. Без правилног схватања овог појма 

не може се појмити да је хришћанска верау Бога живот а не академска доктрина или пак идеологија. 

4. да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот 

5. да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности цркве којој историјски припадају 

6. да им се омогући чување и неговање сопственог верског и културног идентитета 

7. упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене цркве треба остваривати у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање 

других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства 
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План и програм за II разред средњих школа 

Наставне јединице 

1. УВОД 

13. Понављање кључних појмова обрађених у првом разреду средње школе 
 

 

 

2. Стварање света 

3. Стварање човека по икони и подобију Божјем 

4. Творевина и човеково место у њој 

5. Свет је створен са циљем да постане Црква 

6. Представе стварања света и човека у православној иконографији 

14. СТВАРАЊЕ СВЕТА И ЧОВЕКА 

 
 

 
19. Библијска повест о прародитељски греху 

20. Прародитељски грех као промашај циља стварања 

21. Светоотачко тумачење прародитељског греха 

22. Јединство човека са Богом – једини начин да се превазиђе смрт 

23. Човекова злоупотреба творевине – еколошка криза 

24. Прародитељски грех у светлости богослужбених текстова 

15. ПРАРОДИТЕЉСКИ ГРЕХ 

 
 

 
25. Каин и Авељ 

26. Ноје и барка, као праслике Христа и Цркве 

27. Црква и Вавилонска кула 

28. Авраамов завет са Богом и наговештај Цркве Христове 

16. СВЕШТЕНА ИСТОРИЈА СПАСЕЊА (ОД АДАМА ДО ИЗРАИЉА) 
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29. Жртвовање Исака као праслика жртве Христове 

30. Јаков постаје Израиљ 
 
 

17. СВЕШТЕНА ИСТОРИЈА СПАСЕЊА (ОД МОЈСИЈА ДО ХРИСТА) 

31. Откривење Бога Мојсију (ЈХВХ, ὁ ὢν) 

32. Пасха 

33. Месија циљ старозаветних ишчекивања 

34. Давид и Соломон 

35. Испуњење старозаветних пророштава у Исусу Христу 

36. Праслике Свете Тројице, Исуса Христа и Цркве у Старом Завету (систематизација теме) 
 
 

18. СТАРОЗАВЕТНА РИЗНИЦА 

31. Мудросна књижевност – одабрани одељци 

32. Одабрани одељци из Псалама Давидових 

33. Старозаветни списи у богослужењу Цркве 
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ТРЕЋИ РАЗРЕДА 

ОПШТЕ ОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (60 часова) 

 

 
Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 11 од 28.06.2013. године , а измене и допуне у броју од . 

године . 
 

Циљ предмета :  
1. Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику 

2.Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усмeном и писаном изражавању 

3.Оспособљавање за ефикасно комуницирање 

4. Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике 

5. Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности 

6. Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова 

7. Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина 

8. Развијање трајног интересовања за нова сазнања 
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НАЗИВ 

ТЕМЕ ЦИЉ ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула ученик ће знати ) 

часова 

по 

теми 

 

I 

Модерна 

 

•Упознавање са 

основним одликама 

правца, представницима 

и њиховим делима 

 

• наведе одлике правца, представнике и 

њихова дела 

• препозна модерне елементе у изразу и 

форми књижевног дела 

 

 

 
13 

 

 

 
11 

  

 

 
2 

 

  • анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставова 

   

 

II 

 

Међуратна и 

ратна 

књижевност 

 

•Упознавање ученика са 

одликама међуратне 

књижевности, 

представницима и 

делима 

 

• наведе одлике праваца, представнике и 

њихова дела 

• наведе манифесте, књижевне покрете и 

струје у књижевности између два светска 

рата 

 

13 

 

10 

  

2 

 

1 

  • успостави узајамни однос књижевних 

дела и времена у коме су настала 

    

  • анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставова 
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III 

Језик 

 

• Систематизовање 

знања о основним 

правилима грађења речи 

• Упознавање ученика са 

основама лексикологије 

 

• 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 

 

 

 
8 

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 

 
5 

 

 

IV 

 
 

Лектира 

• проширивање опште 

културе, вештине 

мишљења и 

иксказивања резултата 

стеченог знања 

• схватити какви се све односи између 

појединца и света откривају у књижевним 

делима и схватити шта је у тим односима 

апсурдно 

 

8 

 

8 

   

V 

Правопис 

• Оспособљавање 

ученика за 

примењивање знања из 

језика и правописа у 

складу са језичком 

нормом 

• примени правописна правила у писању 

сложеница, полусложеница и синтагми 

• скраћује речи у складу са прописаним 

правилима 

 

6 

  

6 

  

 

VI 

 

Култура 

изражавања 

• Оспособљавање 

ученика да теоријска 

знања из граматике и 

правописа примењују у 

усменом и писаном 

изражавању 

•износи став, користи аргументе и 

процењује опште и сопствене вредности у 

усменом и писаном изражавању 

 

12 

  

6 

  

6 
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ЛИТЕРАТУРА : 

1. Читанка за трећи разред средње школе,Љ:Николић,Б.Милић,Завод за уџбенике,Београд,2006.год 

2. Граматика, Ж.Станојчић, Љ.Поповић,ЗУНС,Београд,1992.год. 

3. Правопис,Матица српска,Нови Сад,2010.год. 

4. Историја српске књижевности,Јован Деретић 

 

Корелација са осталим предметима :грађанско васпитање, верска настава,историја,географија 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (60 часова) 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 11 од 28. 06. 2013 . године , а измене и допуне у броју _од . 

године . 

 

Општи циљ предмета: 

Циљ физичког васпитаља је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - 

образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном,афективном, моторичком), развоју моторичких 

способности,  стицаљу,  усавршаваљу и примени моторичких умеља, навика  и  неопходних теоријских знаља у свакодневним и 

специфичним условима живота и рада 

Посебни циљеви предмета: 

1. Подстицаље раста и развоја и утицаље на правил но држаље тела (превенција постуралних поремећаја); 

2. Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знаља неопходн их самостални рад на љима; 

3. Стицаље моторичких умеља (вештина) и теоријских знаља неопходних за љихово усвајаље; 

4. Проширеље и продубљаваље интересоваља које су ученици стекл и у основној школи и потпун ије сагледаваље спортске гране, за 

коју показују посебан интерес; 
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5.  Усвајаље знаља ради разумеваља значаја и сушти не физичког васnитаља дефинисан их оnштим циљем овог предмета (васпитно 

образовног подручја); 

6. Мотивација ученика за бављеље физичким активностима и формираље позитивних психа-социјалних образаца понашаља; 

7. Осnособљаваље ученика да стечена умеља, знаља и навике користе у свакодневним условима живота и рада. 
 

 

 

 
 

НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула ученик ће 

знати ) 

Број 

часова 

по теми 

Б
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ас
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и
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ч
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о
в
а 

 

I 

Теоријско 

образовање 

-Очување и унапређење 

здравља 

-Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

-Развијање креативности 

кроз покрет 

Развијање позитивнњ слике 

о себи 

-Промовисање позитивних 

социјалних интеракција 

- Препознавање везе између 

физичке активности и здравља 

- Упозна се са основним 

законитостима, принципима и 

правилима, методима, средствима и 

оптерећењима физичког вежбања 

- Да схвате смисао, значај и 

вредност физичког вежбања и да га 

интегришу у свакодневни живот 

 

2 

 

2 
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II 

 

 
Антропомо 

то - 

ричке 

спосо- 

бности 

Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

 

 
Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

 

 
Очување и унапређивање 

здравља 

 

 
Развој позитивне слике о 

себи 

- Унапређивати и одржавати 

антропомоторичке способности 

(снагу, издржљивост, брзину, 

гипкост и координацију) 

- Познавати спортске техничко 

тактичке термине 

- Продубити знања о 

функционисању појединих 

органских система приликом 

вежбања и опоравка 

- Познавати основне појмове везане 

за карактеристике физичке 

активности: обим и интензитет 

- Знати како да прати реакције 

организма на оптерећење (мерење 

пулса, праћење дисања итд.) 

- Познавати пороцедуре безбедног 

вежбања 

Бити способан да самостално 

креира јдноставније програме 

физичког вежбања ( вежбе снаге, 

вежбе обликовања, трчање ) 

- Профилисиати сопствене потребе 

за физичким вежбањем и 

систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

- Одржавати личну и колективну 

18 1 5 12  
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  хигијену 

- Коростити физичку активност као 

средство са суочавање са стресом и 

његовим последицама 

- Познавати узроке настајања 

неправилног држања тела 

- знати основне вежбе за најважније 

мишине групе за правилно држање 

тела 

- систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

- Промовисати физичку активност 

као део здравог начина живота 

- објективно вредновати и 

прихватати своје постигнуће и 

постигнуће других у физичкој 

активности 

- Потврђивати своје способности и 

стицати самопоуздање 

- Познавати основне појмове везане 

за карактеристике физичке 

активности: обим и интензитет 

     

 

 

 
III 

-Развијање моторичких 

умења и навика 

-Развијање и очување 

антропомоторичких 

- Поседовати умења из спортских 

игара стечена у основниом 

образовању 

- Имати профилисане сопствене 

26 12 14   
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Спортска 

игра 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

- Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

- Очување и унапређивање 

здравља 

- Развој позитивне слике о 

сцеби 

- Промовисање позитивних 

социјалних интеракција 

потребе за физичким вежбањем и 

систематски се бавити физичком 

активношћу у слободно време 

- Коростити физичку активност као 

средство са суочавање са стресом и 

његовим последицама 

- Прихватитит сопствени физички 

изглед и способности и бити 

свестан развојних промена 

- Потврђивати своје способности и 

стицати самопоуздање 

- Решавати проблеме уз поштовање 

свог окружења 

- Промовисати спортски фер-плеј 

- Препознавати негативности у 

спорту и критички се односитти 

према њима(допинг,груба игра, 

навијачки изгреди и сл.) 

- Коректно се односити према свим 

актерима спортског 

догађаја(играчи,тренери- 

наставници,судије,навијачи идр.) 

- Моћи да сарађује са свим 

члановима екипе и учествује у 

тимском раду 
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IV 

Повезивањ 

е физичког 

васпитања 

са животом 

и радом 

-Развијање моторичких 

умења и навика 

-Развијање и очување 

антропомоторичких 

способности у складу са 

узрасним и индивидуалним 

карактеристикама 

- Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време 

- Очување и унапређивање 

здравља 

- Развој позитивне слике о 

себи 

- Промовисање позитивних 

социјалних интеракција 

-Стицање знања за 

практичну примену у 

природи 

(излети,логоровања,зимова 

ња,кросеви,планинарења и 

сл.) ради активног одмора и 

нових пријатних доживљаја 

- Поседовати и друга моторичка 

искуства у зависности од личних 

интересовања и могућности 

средине(плес,аеробик,клизање, 

вожња 

ролера,бицикла,пливање,скијање,ор 

ијентиринг,борилачке 

вештине,итд.) 

- Знање руковања разним 

инструментима(бусола, двоглед, 

алтиметар ,фотоапарат, камера 

,коришћење топографских карата 

,итд.) 

- Знање пружања прве помоћи 

- Усвајање навика боравка и и 

схране у природи 

- Знање вожње скија и борда на 

снегу ,скијање на води , вожња 

чамаца,једрење на дасци 

- Самостална припрема и избор 

потребне опреме и реквизита за ове 

активности 

14 3 9 2  

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Спортска гимнастика, Јарослава Драгојевић, Владимир Вукашиновић 
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Основе кошарке, Миливоје Каралејић, Саша Јаковљевић 

Основе спортског тренинга, Владимир копривица 

Фудбал теорија и методика, Вељко Алексић 

Општа антропомоторика, Милош Кукољ 

Одбојка, Предраг Немец 

Физиологија физичке активности, Златомир Николић, Настас Илић 

Билогија развоја човека са основама спортске медицине, Душан Угарковић 

Основе рукомета, Бранислав Покрајац 

Анатомија, Марјан Бошковић 

Теорија физичке културе, Божо Бокан 

Теорија и методика физичког васпитања, Драгољуб Вишњић, Александар јовановић 

Атлетика, Ђорђе Стефановић 

 

Корелација са осталим предметима : биологија, физика, хемија, музичко, историја, рачунарство и информатика 
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МАТЕМАТИКА (30 часова) 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику РС'' , број 4 од 1991. године . 

Циљ предмета : 1. Развијање логичког и апстактног мишљења 

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

3. Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа 

4. Развијање осећаја за простор , разликовање геометријских фигура и њихови узајамни односи 

5. Развијање систематичности , уредности , прецизности , темељности ,истрајности , критичности у раду 

6. Стицање способности за примену знања у стручно-теоретским предметима 

7. Формирање основа за наставак образовања 

8. Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења 
 

 

 

 

НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ МОДУЛА 

(по завршетку модула ученик ће 

знати) 

Број 
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I 

АНАЛИТИЧКА 

ГЕОМЕТРИЈА 

У РАВНИ 

#Разумевање 

основних 

тригонометријских 

функција и 

идентичности 

#Оспособљавање за 

решавање 

једноставнијих 

тригонометријских 

једначина 

#Оспособљавање за 

примену синусне и 

*да решава правоугли троугао 

*вредности тригонометријских фун. 

углова од 30о,60ои 45о 

*основне тригонометријске идентитете 

и користи их у доказивању 

једноставних тригонометријских 

идентитета 

*да израчунава вредности 

тригонометријских функција било ког 

угла сводећи на тигоном. ф-је оштрог 
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 косинусне теореме у 

једноставнијим 

примерима 

угла 

*да решава једноставније 

тригонометријске једначине 

*графике основних тригонометријских 

функција 

*адициону теорему и њену примену 

*да примени синусну и косинусну 

теорему у решавању ∆ 

     

 

II 

ЕЛЕМЕНТИ 

ФИНАНСИЈСКЕ 

МАТЕМАТИКЕ 

 

#Упознавање са 

појмом низа 

#Разумевање појмова 

аритметичког и 

геометријског низаи 

примена на конкретне 

проблеме 

*тј. разумети појам низа 

*основно својство аритметичког низа , 

општи члан и збир првих n чланова 

низа и примењује их у одређивању низа 

* основно својство геометријсог низа , 

општи члан и збир првих n чланова 

низа и примењује их у одређивању низа 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

0 

 

 

 
ЧАСОВИ 

ПРЕДВИЂЕНИ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПИСМЕНИХ 

ЗАДАТАКА 
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ЛИТЕРАТУРА : 
 

1. Математика са збирком задатака за III разред средње школе , Г. Војводић , М. Вукасовић , Р. Деспотивић , Ђ. Паунић , В. Петровић , Р. 

Тошић ,Завод за уџбенике и наставне средства Београд 

2. Математика за II разред средње школе,Градимир Војводић, Радивоје Деспотовић, Завод за уџбенике и наставна средства Београд 

 

Корелација са осталим предметима : рачунарство и информатика , обрачун трошкова 
 

 

ИСТОРИЈА (60 часова) 

БРОЈ ЧАСОВА: 2 часа недељно, 60 часова годишње 

ЛИТЕРАТУРА: Историја српског народа I – VI, Београд 1983. 

В. Ћоровић, Наше победе, Београд 1990. 

Б. Петрановић, Историја Југославије I-III, Београд 1989. 

М. Благојевић, Д. Медаковић, Р. Љушић, Љ. Димић, Историја српске државности 1-3, Нови Сад 2000-2001. 

П. Опачић, Србија, Солунски фронт и уједињење, Београд 1990. 

Р. Михаљчић, Бој на Косову I-III, Београд 1983. 

Хрестоматија, Београд 1987. 

М. Благојевић, Србија у доба Немањића, Београд 1989. 
 
 

ПРОГРАМ РАДА 

 
Основни циљеви изучавања наставног предмета Историја су: 

18. Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести; 

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

20. Развијање индивидуалног и националног идентитета; 

21. Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света (у националном, 

регионалном, европском и глобалном оквиру); 

22. Унапређивање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (истраживачких вештина, критичког и 

креативног мишљења, способности изражавања и образлагања сопствених ставова, разумевања мултикултуралности, развијање толеранције и 

културе аргументованог дијалога); 
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23. Оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија; 

Развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања 

културно-историјске баштине. 

Исходи 

По завршетку обраде наставних садржаја за III разред средње школе ученик ће бити у стању да: 

• препозна различите историјске садржаје (личности, догађаје, појаве и процесе) и доведе их у везу са одговарајућом временском одредницом и 

историјским периодом; 

• разликује периоде у којима је постојала, престала да постоји и поново настала српска држава; 

• наведе и упореди одлике српске државности у средњем и новом веку; 

• уочи утицај европских револуционарних збивања на развој српске националне и државне идеје; 

• објасни узроке и последице Српске револуције, ослободилачких ратова 1876–1878, Балканских ратова и Првог светског рата; 

• уочи и објасни на историјској карти промене граница српске државе; 

• лоцира места најважнијих битака које су вођене током Српске револуције, ослободилачких 

ратова 1876–1878, Балканских ратова и Првог светског рата; 

• опише улогу истакнутих личности у Српској револуцији, у развоју државних иституција и формирању модерног политичког система, у 

ослободилачким ратовима 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; 

• 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; 
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• 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. 

• Начин остваривања програма 

 
Коришћењем активних метода рада, као и развијањем креативног и критичког мишљења, наставник треба да од ученика формира активног 

учесника у наставном процесу. У вези с тим, од нарочитог значаја је коришћење задатака који захтевају примену наученог у разумевању и решавању 

свакодневних проблемских ситуација. 

Приликом оцењивања, неопходно је информисати ученике о критеријумима за оцењивање. 

Изучавањем историје код ученика се развија способност логичког закључивања и схватања узрочно-последичних веза, као и развој 

критичког мишљења. 

Да би се подстакла радозналост ученика, наставни садржаји морају им се презентовати на жив и динамичан начин, уз мноштво информација 

и детаља. Ученици морају да дођу до одговора на питања: шта се десило у одређеном историјском периоду; зашто се то десило; какве су последице 

из тога проистекле. Нарочито је важно подстицати ученике да самостално долазе до одговора на ова питања. 

Коришћење изворних историјских текстова и историјске литературе, историјских карата, документарних и играних филмова, 

музејских експоната, илустрација, затим обиласци културно-историјских споменика и установа културе – све наведено од кључног је значаја за 

јасно формирање слике прошлости код ученика. 

С обзиром на мултидисциплинаран карактер историјске науке, неопходно је у наставном процесу остварити корелацију историје са другим 

наставним предметима (првенствено са географијом, српским језиком, ликовном културом, музичком културом, верском наставом, грађанским 

васпитањем), што се може остварити кроз редовну наставу, додатни рад, слободне активности, излете, екскурзије и сл. 

У историји као наративном предмету фронтални облик рада мора бити основни, али, кад год је то могуће, треба користити групне и 

индивидуалне облике рада, с циљем активизације ученика, њиховог оспособљавања за самосталан рад и продуктивно усвајање знања и навика. Иако 

у настави историје монолошка и дијалошка метода имају важно место, то не значи да не треба користити и остале наставне методе. Нарочит значај 

има коришћење изворних историјских текстова, чијом ће анализом ученици најбоље осетити специфичност неког историјског феномена и упознати 

основне елементе научног истраживања и историјске научне критике, затим писање есеја, реферата и семинарских радова, као и игровне радионице. 
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Евалуација 

 
➢ Усмено проверавање напредовања ученика (редовно, комплексно и периодично), при чему се оцењује обим и квалитет знања и интересовања 

➢ Контролни писани задаци 

➢ Тестови провере знања 

➢ Домаћи радови (реферати и семинарски радови, радне свеске, белешке из прочитане научне историјске литературе, историјске белетристике и 

историји сродних дисциплина, израда хронолошких таблица, историјских карата, речника историјских појмова, израда албума историјских 

слика и слично) 

 
ГЛОБАЛНИ ПЛАН 

 

 

Ред. 

број 
НАСТАВНЕ ТЕМЕ БРОЈ ЧАСОВА 

Обр. Утв. Систем. 

I СРПСКА ДРЖАВА И ДРЖАВНОСТ 19 9 3 

II СРПСКИ НАРОД У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 

ДРЖАВИ 

9 3 1 

III ДОСТИГНУЋА СРПСКЕ КУЛТУРЕ 5 3 1 

IV СРПСКИ НАРОД У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 4 2 1 

УКУПНО ЧАСОВА: 60 37 17 6 
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СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА (30 часова) 

Наставни план и програм предмета објављен у „Просветном гласнику“, број 11 од 2013. године. 

 

 
Циљеви предмета: 

1. Стицање елементарне политичке културе 

2. Стицање знања о демократском уређењу 

• Сазнање о учешћу грађања у вршењу власти 

5. Учешће грађана у политичком животу 

 

НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

ИСХОДИ ТЕМЕ (по 

завршетку модула ученик 

ће знати) 

Број 

часова 

по 

теми 

Број 

часова 

обраде 

Број 

часова 

вежби 

Број 

часова 

утврђ. 

 
Осталих 

часова 

 

 

 
1. Устав и 

правна 

држава 

• Добијање темељних теоретских 

знања из области уставности и 

законитости,упознвање ученика 

са највишим правним 

актом,његовим историјатом и 

упознавање са владавином права 

и правном државом. 

• Оспособити ученике за 

даље правно 

описмењавање, да се 

критички и аналитички 

односе према теми и да 

критички прате развој 

права и слобода у свету и 

код нас. 

 

 
 

8 

 

 
 

5 

  

 
 

2 

 

 
 

1 
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2. Народна 

сувереност и 

демократија. 

Механизми 

власти 

 
• Упознавање ученика са појмом 

суверенитета,како државног тако 
и народног и националног. 

• Упознавање ученика са појмом 

демократије и условима за њено 
остваривање и функционисање 

• Упознавање ученика са 

вишепартијским 

системом,посредном и 

непосредном демократијом 

• Упознавање са разним облицима 

повреда и начинима заштите 

уставности и законитости 

 

 

• Омогућити ученицима да 

спознају основна начела 

демократије и 

суверености 

• оспособити их да 

критички размишљају о 

повреди и заштити 

правног система државе 

• Оспособити ученике да 
разликују демократске од 

недемократских режима. 

 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 

 
5 

  

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
3. Грађани и 

њихове 

слободе и 

права 

 

 

 

• Упознати ученике са дугом 

историјом борбе за правима и 

слободама 

• Упознати их са појмовима човека 

и грађанина 

• Упознати ученике са људским 

правима и слободама у 

Републици Србији 

• Оспособити ученике да 

критички размишљају и 

сагледавају степен 

поштовања тј. кршења 

личних,политичких,соци 

о економских,културних 

и права националних 

мањина у нашој др ави 

• Оспособити ученике да 

бране своја и туђа 

елементарна људска 

права уколико дође до 

њиховог 

кршења,обраћајући се 

надлежним органима и 
институцијама. 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

5 

  

 

 

 

 

 

2 
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4. Србија као 

држава, 

аутономија и 

локална 

самоуправа 

• Упознати ученике са др авним и 
политичким уређењем Републике 

Србије 

• Упознати ученике са појмом и 

врстама аутономије 

• Упознати их са појмом,облицима 

и функцијама локалне 
самоуправе 

• Да ученици стекну 

представу о уређењу 
Републике Србије 

• Да усвоје вредности на 

којима се заснивају 

људска права и 

демократско друштво 

 

 
 

4 

 

 
 

3 

  

 
 

1 

 

5. Развој 

уставности у 

Србији и 

Устав 

Републике 

Србије 

 
• Упознати ученике са развојем 

државности и традицијом 

уставотворне власти у Србији до 

2.Светског рата и касније 

• Упознати ученике са Уставом 

Републике Србије из 2006.год. 

 

• Oспособити ученике 

критичко размишљање о 

развоју слобода и 

уставом гарантованих 

права у нашој земљи. 

 

 

 
2 

 

 

 
1 

   

 

 
1 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

• Устав и права грађана – Стеван Лилић и Светислава Булајић 

• Устав Републике Србије 2006 – Ратко Марковић 

• Људска права – Војин Димитријевић и Милан Пауновић 

• Буквар демократије – Чедомир Чупић, Слободан Г. Марковћ, Зоран Скопљак и Лазар Марићевић 

 
Корелација са осталим предметима: историја, право 
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Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

СТРАНИ ЈЕЗИК 2 – Француски језик 

 

 
СВЕЧАНИ ПРИЈЕМИ (90 часова – вежбе) 

Назив предмет: Свечани пријеми Разред / одељење : III-2 Образовни профил : Конобар 

Недељни фонд часова : 3 Годишњи фонд часова : 90 Трајање образовања : три године 
 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број од године , а измене и допуне у броју од године . 

Циљ предмета : 

1. Примена теоријских знања у практичну наставу 
 

2. Примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада 
 

3. Преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери 
 

4. Благовремено реаговање на промене у радној средини 
 

5. Препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу 
 

6. Употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу 
 

7. Оспособљавање ученика за обављање припремних и завршних радова у угоститељским објектима 
 

8. Оспособљавање ученика за квалитетно услуживање пићем и напитцима у различитим угоститељским објектима и различитим приликама 
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НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ ( по завршетку 

модула ученик ће знати ) 

Број 

часова 

по 
теми Б

р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

в
еж

б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
тв

р
ђ
. 

О
ст

ал
и

х
 

ч
ас

о
в
а 

- Дневни оброци у 

угоститељству 

- Упознавање 

ученика са 

дневним 

оброцима 

-Ученик ће знати да разликује дневне 

оброке, организационе системе рада, 

начини услуживања 

6 4 1 1  

- Организациони 

системи рада на 

заједничким 

оброцима и 

свечаним 

пријемима 

- Упознавање 

ученика са 

организационим 

системима рада 

на заједничким 

оброцима и 

свечаним 

пријемима 

-Ученик ће знати све о 

организационим системима рада на 

заједничким оброцима и свечаним 

пријемима 

6 4 1 1  

- Начини 

услуживања на 

заједничким 

оброцима и 

свечаним 

пријемима 

- Упознавање 

ученика са 

начинима 

услуживања на 

заједничким 

оброцима и 

свечаним 

пријемима 

-Ученик ће знати све о начинима 

услуживања на заједничким оброцима 

и свечаним пријемима 

6 4 1 1  
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- Мени и мени 

карта 

- Упознавање 

ученика са 

менијем и мени 

картом 

-Ученик ће знати 

појам,улогу,врсту,намену,правилно 

писање и изглед,састављање 

менија за заједничке оброке и 

свечане пријеме,услуживање групе 

гостију по менију 

12 8 3 1  

- Заједнички оброци 

као облици 

угоститељске 

понуде 

- Упознавање 

ученика са 

заједничким 

оброцима као 

облицима 

угоститељске 

понуде 

-Ученик ће знати све о 

појму,значају и врсти:-заједничког 

ручка,заједничке вечере,пословни 

ручак,пословна вечера. 

15 5 8 2  

- Свечани пријеми -Упознавање ученика 

са свечаним пријемима 

-Ученик ће знати шта је банкет, коктел 

и гарден партија, хладан и топли бифе, 

чајанка 

30 10 15 5  

- Услуживање са 

протоколарним 

захтевима(по 

протоколу) 

- Упознавање 

ученика са 

протоколарним 

захтевима(по 

протоколу) 

-Ученик ће знати све о појму 

протоколарних захтева 

9 4 4 1  

- Кетеринг -Упознавање ученика 

са кетеринг службом 

-Ученик ће знати да наведе 

карактеристике пословање везаном 

за кетеринг службу 

6 4 1 1  

ЛИТЕРАТУРА : Услуживање на трећи и четврти разред САИД ДИВАНОВИЋ, МИЛЕНКО КРАСАВЧИЋ 
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Корелација са осталим предметима : 
 

-Основе туризма и угоститељства 
 

-Исхрана 
 

-Основи куварства 

 
 

БЛОК (30 часова) 
 

Назив предмета : Блок настава Свечани пријеми  Разред / одељење : III-2 Образовни профил : Конобар 

Недељни фонд часова : Годишњи фонд часова : 30  Трајање образовања : три године 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број од године , а измене и допуне у броју од године . 

Циљ предмета : 

9. Примена теоријских знања у практичну наставу 
 

10. Примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада 
 

11. Преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери 
 

12. Благовремено реаговање на промене у радној средини 
 

13. Препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу 
 

14. Употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу 
 

15. Оспособљавање ученика за обављање припремних и завршних радова у угоститељским објектима 
 

16. Оспособљавање ученика за квалитетно услуживање пићем и напитцима у различитим угоститељским објектима и различитим приликама 
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НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ ( по завршетку 

модула ученик ће знати ) 

Број 

часова 

по теми Б
р
о
ј 

 

ч
ас

о
в
 

а Б
р
о
ј 

 

ч
ас

о
в
 

а Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
 

а О
ст

ал
 

и
х
 

- Дневни 

оброци у 

угоститељст 

ву 

- Упознавање 

ученика са 

дневним оброцима 

-Ученик ће знати да разликује дневне 

оброке, организационе системе рада, 

начини услуживања 

  12   

- Свечани 

пријеми 

-Упознавање ученика са 

свечаним пријемима 

-Ученик ће знати шта је банкет, коктел 

и гарден парија, хладан и топли бифе, 

чајанка 

  12   

- Кетеринг -Упознавање ученика са 

кетеринг службом 

-Ученик ће знати да наведе 

карактеристике пословање везаном 

за кетеринг службу 

  6   

ЛИТЕРАТУРА : Услуживање на трећи и четврти разред САИД ДИВАНОВИЋ, МИЛЕНКО КРАСАВЧИЋ 

Корелација са осталим предметима : 

-Основе туризма и угоститељства 
 

-Исхрана 
 

-Основи куварства 
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ОСНОВЕ ПОСЛАСТИЧАРСТВА (30 часова) 

Циљеви: 
 

– Упознавање ученика са врстама и карактеристикама посластица 

– Упознавање ученика са начином припреме посластица 

– Упознавање ученика са начином чувања посластица до услуживања 

– -Упознавање ученика са начином декорисања посластица  

 

Назив модула:  Оквирни број часова: 
 

-Основе посластичарства 30 часова 

Облици рада: -Теоријска настава 

Корелација са другим предметима: 

-Наука о исхрани 

-Услуживање пића и напитака 

-Услуживање хране и посластица 
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ПРЕДУЗЕТНИШТВО (60 часова) 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 10 од 14.08. 2012. године 

Циљеви предмета: 

– Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања; 

– Развијање предузетничких вредности и способности да се препознају предузетничке могућности у локалној средини 

и делује у складу са тим; 
– Развијање пословног и предузетничког начина мишљења; 

– Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној орјентацији; 

– Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање); 

– Оспособљавање за израду једноставног плана пословања мале фирме; 

– Мултидисциплинарни приступ и оријентација на праксу; 

– Развијање основе за континуирано учење; 

– Развијање одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже. 
 

 

 

 

 

НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ 

(по завршетку модула ученик ће 

бити у стању да:) 

Број 

часова 

по 

теми Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

о
б

р
ад

е 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

В
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б
и

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

у
тв

р
ђ
. 

О
ст

ал
и

х
 

ч
ас

о
в
а 

I 

Предузетништво 

и предузетник 

 
 наведе адеквадтне примере 

предузетништва из локалног 
окружења; 

 наведе карактеристике 

предузетника; 

 објасни значај мотивационих 

фактора у предузетништву; 

7 4  2 1 

 
• Разумевање појма и 

значаја 

предузетништва; 

• Препознавање 

особености 

предузетника; 
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    • доведе у однос појмове 

иновативнност, предузимљивост и 

предузетништво; 

• препозна различите начине 

отпочињања посла у локалној 

заједници. 

     

 

II 

Развијање и 

процена 

пословних идеја, 

маркетинг план 

• Развијање способности 

за уочавање, 

формулисање и 

процену; пословних 

идеја 

• Упознавање ученика са 

елементима маркетинг 

плана; 

• Развијање смисла за 

тимски рад. 

• 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. 

16 11  5  

III 

Управљање и 

• Упознавање ученика са 

суштином основних 

менаџмент функција и 

• наведе особине успешног 

менаџера; 
• објасни основе менаџмента 

18 12  6  
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организација, 

правни оквир за 

оснивање и 

функционисање 

делатности 

вештина; 

• Упознавање ученика са 

специфичностима 

управљања 

производњом/услугама 

и људским ресурсима; 

• Упознавање ученика са 

значајем коришћења 

информационих 

технологија за 

савремено пословање; 

• Давање основних 

упутстава где доћи до 

неопходних 

информација. 

услуга/производње; 

• објасни на једноставном примеру 

појам и врсте трошкова, цену 

коштања и инвестиције; 

• израчуна праг рентабилности на 

једноставном примеру; 

• објасни значај производног плана 

и изради производни план за 

сопствену бизнис идеју у 

најједноставнијем облику 

(самостално или уз помоћ 

наставника); 

• увиђа значај планирања и одабира 

људских ресурса за потребе 

организације; 

• користи гантограм; 

• објасни значај информационих 

технологија за савремено 

пословање; 

• схвати важност непрекидног 

иновирања производа или услуга; 

• изабере најповољнију 

организациону и правну форму 

привредне активности; 

• изради и презентује 

организациони план за сопствену 

бизнис идеју; 

• самостално сачини или попуни 

основну пословну документацију. 

     

IV 

Економија 

пословања, 

• Разумевање значаја 

биланса стања, биланса 
успеха и токова 

• састави биланс стања на 

најједноставнијем примеру; 
• састави биланс успеха и утврди 

10 7  3  
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финасијски 

план 

готовине као 

најважнијих 

финансијских 

извештаја у бизнис 

плану; 

• Препознавање 

профита/добити као 

основног мотива 

пословања; 

• Разумевање значаја 

ликвидности у 

пословању предузећа. 

пословни резултат на 

најједноставнијем примеру; 

• направи разлику између прихода и 

расхода с једне стране и прилива и 

одлива новца са друге стране 

на најједноставнијем примеру; 

• наведе могуће начине 

финансирања сопствене 

делатности; 

• се информише у одговарајућим 

институцијама о свим 

релевантним питањима од значаја 

за покретање бизниса; 

• идентификује начине за 

одржавање ликвидности у 

пословању предузећа; 

• састави финансијски план за 

сопствену бизнис идеју 

самостално или уз помоћ 

наставника; 

• презентује финансијски план за 

своју бизнис идеју. 

     

V 

Ученички 

пројект- 

презентација 

пословног плана 

• Оспособити ученика да 

разуме и доведе у везу 

све делове бизнис 

плана; 

• Оспособљавање 

ученика у вештинама 

презентације бизнис 

плана. 

• самостално или уз помоћ 

наставника да повеже све урађене 

делове бизнис плана; 

• изради коначан (једноставан) 

бизнис план за сопствену бизнис 

идеју; 

• презентује бизнис план у оквиру 

јавног часа из предмета 

предузетништво. 

9 7  2  
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КОРЕЛАЦИЈА СА ОСТАЛИМ ПРЕДМЕТИМА : сви стручни предмети 

 

 
ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ (60 часова) 

 

 
Недељни фонд часова : 2 Годишњи фонд часова : 60 Трајање образовања : три године 

 

Циљeви предмета : 

- Стицање основних знања о природи психолошких процеса и особина и њиховом манифестовању у понашању 

- Разумевање принципа и законитости људског понашања у групи и процесу рада 

- Сагледавање места, улоге и значаја комуникације и комуникацијских вештина у туризму и угоститељству 

- Унапређење вештине опхођења с гостом/потрошачем услуга 

- Упознавање са применом психолошких сазнања у развоју маркетиншких стратегија у туризму и угоститељству 
 

 
 

НАЗИВ 

ТЕМЕ 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ 

( по завршетку модула ученик ће 

знати да) 

Број 

часова 

по 
теми Б
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ас
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I ПСИХОЛОГИЈА 

КАО НАУКА 

• Упознавање са 

предметом 

психологије и њеном 

применом у 

угоститељству и 

труризму 

• објасни предмет изучавања 

психологије и њену примену у 

угоститељству/туризму 

• објасни органске основе 

психичког живота 

 

 

 
4 

 

 

 
2 

  

 

 
1 

 

 

 
1 
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II ПСИХИЧКИ 

ПРОЦЕСИ И 

ОСОБИНЕ 

• Стицање основних 

знања о природи 

психичких процеса и 

особина и 

разумевање 

психичког живота 

особе као целине 

међусобно 

повезаних процеса и 

особина 

• 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

III ЛИЧНОСТ • Стицање општих 

знања о психологији 

личности: структура, 

динамика и развој 

личности 

• наведе дефиницију појма 
личности 

• разликује основне појмове 

структуре личности и наведе 

њихове основне карактеристике 

• препозна тип личности и 

карактеристике типова личности 

према Јунгу 

• наведе факторе који утичу на 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 
3 

  

 

 

 
3 
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  развој личности 

• наведе карактеристике зреле 

личности 

     

IV МЕЂУЉУДСКИ 

ОДНОСИ НА РАДУ 

• 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 

• 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 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

V 

КОМУНИКАЦИЈА 

• Стицање општих 

знања о 

комуникацијском 

процесу и 

унапређење вештине 

комуникације са 

гостом/клијентом 

• 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 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
2 
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  • демострира технике успешне 

комуникације 

• препозна специфичности 

комуникације са гостом/ 

клијентом и уме да примени 

технике успешне комуникације у 

решавању најчешћих 

комуникацијских конфликата са 
њима 

     

VI ПСИХОЛОГИЈА 

ОПХОЂЕЊА СА 

ГОСТИМА 

• Усвајање знања и 

развијање вештина 

значајних за 

опхођење са 

гостом/корисником 

услуга 

• oбјасни 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 

куповине који опредељују госта / 

корисника услуга 

• разликује врсте гостију/ 

корисника услуга с обзиром на 

својства и особености њиховог 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 
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  понашања      

VII 

ПСИХОЛОГИЈА 

РЕКЛАМЕ 

• Развијање свести о 

неопходности 

планирања 

маркетиншких 

стратегија у туризму 

и угоститељству 

• 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 

• уме да осмисли пример рекламе за 

задату циљну групу корисника 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
3 

УКУПНО 60 32 4 17 7 
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ЛИТЕРАТУРА : 
 

1. Бора Кузмановић, Иван Штајнбергер – Психологија за 2. и 3. разред трговинских, угоститељско – туристичких и школа личне услуге 

2. Биљана Милојевић Апостоловић: „Психологија“, уџбеник психологије за други разред гимназије, и други и трећи разред подручја рада економија, 

право и администрација, Нови Логос, Београд, 2012. Године 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

- Здравствена култура 

- Предузетништво 

- Услуживање 

- Професионална пракса 

- Социологија са правима грађана 

- Грађанско васпитање 

 

 

 

УСЛУЖИВАЊЕ (192 часа – вежбе) ПРАКТИЧНА НАСТАВА (192 часа) 

БЛОК (90 часова) 

Циљеви: 

– Примена теоријских знања у практичном контексту 

– Примена сигурносних и здравствених мера у процесу рада 

– Преузимање одговорности за напредивање у послу и каријери 

– Благовремено реаговање на промене у радној средини 

– Употреба информатичке технологије у прикупљању,организовању и кроишћењу информација у раду и свакодневном животу 

– Оспособљавање ученика за обављање припремних и завршних радова у угоститељству 

– Оспособљавање ученика за квалитетно услуживање пићем и напицима у угоститењским објектима у различитим приликама. 
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Назив модула: Оквирни број часова: 
 

-Угоститељско услуживање 354часа 

120 часа вежби 

90 часа наставе у блоку 

144 часа практичне наставе 

 -Припрема јела пред гостом 66 часова 

36 часа практичне наставе  

Облици наставе: 

-Вежбе 

-Практична настава 

-Настава у блоку 

Корелација са другим предметима: 
 

-Сви стручни предмети 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ (60 часова) 

Недељни фонд часова : 2 Годишњи фонд часова : 60 Трајање образовања : три године 
Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 10. од 14.08.2012. године , а измене и допуне у броју    
од . године . 

 

 

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 
ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 
I 
Основни 

појмови 
маркетинга у 
туризму 

• Упознавање 
ученика са 
појмом и 
етапама развоја 
маркетинга у 
туризму 

• наводи дефиницију појма маркетинга 
• разликује етапе развоја маркетинга 
• познаје маркетинг оријентацију 

• Појам маркетинга 
• Развој маркетинга, 
• Маркетиншка 
оријентација 

у сфери услуга 
број нас. јединица 7 

• 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 ( 60 
часова) 

Подела одељења на групе 
Одељење се не дели на групе 

Место реализације наставе 
• Теоријска настава се 
реализује у 

учионици / кабинету 

Оцењивање 
Вредновање остварености 

II 

Неопходност 
примене 
маркетинга у 
туризму 

• Упознавање 
ученика са 
туристичким 
тржиштем 
(понуда 
и тражња) 

• 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 

• Појам и особине 
туристичког тржишта 

• Појам и специфичности 
туристичке понуде 

• Појам и специфичности 
туристичке тражње 

• Стратегија маркетинга 
у туризму 
• Маркетинг методе 

истраживања тржишта 
• Избор тржишта 
• Сегментација 
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     исхода  

III 

Макетинг 
информациони 
систем 

-Упознавање 
ученика са мис и 
његовим 
елементима 

-схвати значај маркетинг информационог 
система хотелских предузећа и туристичких 
агенција 
-дефинише маркетинг информациони систем 
-класификује информације 
-формира маркетиншку базу података 
-примењује савремене информационе 
технолигије у туризму и угоститеаству 

• Маркетинг 
информациони систем и 
његови елементи 

• Примене информационе 
Технологије код 
хотелских предузећа и 
туристичких агенција 

• Истраживање 
туристичких тржишта 
• Формирање 
маркетиншких база 
података 

вршити кроз: 
1. праћење остварености 
исхода 
2. тестове знања 
3. тестове практичних вештина 

Оквирни број часова по 
темама 

 

• основни појмови у маркетин у 
туризму 7 часова 
• Неопходност примене мут 

9 часова 
• Маркетинг информациони 

систем 8 часова 
 
• Инструменити маркетинг 
микса 18 

часова 
• Понашање потрошача у 
процесу 

куповине у туризму 4 часова 

• Инструменти 
маркетиншког сплета у 
туризму 23 часа 
• Истраживање туристичког 

тржишта и формирање 
маркетиншке базе података 8 
часова 

 

IV 

 

Понашање 
потрошача у 
процесу 
куповине 

 

•Упознавање 
ученика са 
понашањем 
потрошача у 
куповини 

 
• дефинише факторе који утичу на понашање 
људи као потрошача 
• објасни основне фазе процеса одлучивања 
• анализира основне ризике при куповини 
услуге 

• Основни фактори 
друштвеног окружења 

• Понашање потрошача 
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   • наводи дефиницију Појам туристичког   

V 
 

Инструменити 
маркетинг 
микса 
(маркетниншк 
ог сплета у 
турузму) 

Оспособљавање 
ученика за 

примену 
инструмената 
маркетинг микса 

• 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 локације 

производа 
• Фактори креирања 

туристичког производа 
• Животни циклус 
производа 
• Квалитет и иновирање 

туристичког производа 
• Микс цене у туризму 
• Микс презентације у 

туризму 
• Директни и индиректни 

начини пласирања 
туристичког производа 

• Инструменти маркетинг 
микса у сфери услуга- 
људи, 
процес и физички доказ 

• Појам и значај локације 
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VI 

Улога 
маркетинга у 
стратешком 
планирању 

• Упознавање 
ученика са 
стратешким 
планирањем и 
његовим 
значајем 

• наводи предности стратешког планирања 
• наводи карактеритике плана туристичких 

преудзећа 
• дефинише стратегију 
• познаје SWOT анализу 
• познаје модел стратегијског планирања 

маркетинга 
• познаје различите стратегије на нивоу 

пословне и туристичке политике 

• Пословно стратешко 
планирање 

• Стратешко планирање 
пословне јединице 

• Развијање и садржај 
маркетинг плана, појам 
сегментације тржишта 
-основе за сегментацију 
тржишта и избор 
циљева сегмената, 
развој стратегије 
позиционирања на 
тржишту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 
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VII 
Развиј 
дугорочних 
циљева са 
потрошачима 

• Упознавање 
ученика значајем 
лојалности 
потрошала и 
креирањем 
додатне 
вредности 

• знати стратегије дугорочних односа са 
потрошачима 
• познаје начине креирања додатне вредности 
за потрошаче 
• наведе могуће проблеме у формирању базе 
података 
• познаје стратегије које примењује на 
незадовољне потошаче 

• Сатисфакција и 
лојалност потошача 
• Стратегије развијања 

дугорочних односа са 
потрошачима 
• Креирање додатне 
вредности за потришаче 
• Стратегије услужних 

предузећа у 
ситуацијама 
незадовољства 
потрошача 

Улога маркетинга у стратешком 
планирању 6 часова 

 

 

 

 
Развој дугорочних циљева са 
потрошачима 4 часа 

 

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА 
1. О. Бакић, Маркетинг у туризму, Економски факултет, Београд, 1993 
2. О. Бакић, Стратегијско планирање туристичког производа, Научна књига, Београд, 1998. 
3. М. Милисављевић, Маркетинг, Савремена, Београд, 1998 
4. С. Унковић, Маркетинг организатора путовањ, Савремена администрација, Београд, 1980. 
5. К. Чачић, С. Унковић, О. Бакић, Савремени токови у туризму, Економски факултет, Београд, 1991. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
1. Психологија 
2. Основе угоститељства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

971 

 

  

-Куварство 

-Основе туризма и угоститељства 

-Економика и организација туристичких предузећа 

-Предузетништво 

 

Листа изборних предмета према програму образовног профила 
 

 
 

Листа изборних предмета I II III 

Стручни предмети 

1. Пословна информатика у туризму и 

угоститељству 

 2  

2. Барско пословање  2  

3. Маркетинг у туризму и угоститељству   2 

4. Општа туристичка географија   2 

Општеобразовни предмети 

1. Страни језик I   2 

2. Изабрани спорт  1 1 

3. Историја (изабране теме)   1 

4. Ликовна култура  1  

5. Музичка култура  1  
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Остали обавезни облици образовно – васпитног рада током школске године 
 

 
 

 I разред 

часова 

II 

разред 

часова 

III 

разред 

часова 

УКУПН 

О 

часова 

Час одељењског старешине 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 

* ако се укаже потреба за овим облицима рада 
 

Факултативни облици образовно – васпитног рада током школске године по разредима 
 
 

 I разред II разред III разред 

Екскурзија До 3 дана До 5 дана До 5 наставних 

дана 

Језик другог народа или 

националне мањине са 

елементима националне културе 

2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Други предмети* 1-2 часа недељно 
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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 

 

 

Остваривање школског програма по недељама 
 

 
 

 I разред 

недеља 

II разреда 

недеља 

III разред 

недеља 

Разредно часовна настава 34 32 30 

Менторски рад (настава у блоку, пракса) 3 5 4 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 

Завршни испит   3 

Укупно радних недеља 39 39 39 
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Подела одељења на групе 
 

зр
ед

 

Предмет / модул Годишњи фонд часова Број 

учени 

ка у 

групи 

- до 

Вежбе Практи 

чна 

настав 

а 

Наста 

ва у 

блоку 

I Рачунарство и информатика 68   12 

Хигијенски стандарди и заштита на раду 30 30  12 

Основе угоститељског услуживања 174 174 30 12 

Професионална пракса   30 12 

II Пословна комуникација 60 60 30 12 

Услуживање пића и напитака 132 132 60 12 

Професионална пракса   60 12 

III Услуживање јела и посластица 120 144  12 

Припрема јела пред гостом 30 36  12 

Свечани пријеми 90  30 12 

Предузетништво 60    

* 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 одељењског већа после 

15.08. текуће школске године. На истој седници утврђује се и општи успех  ученика о завршеном разреду. 
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ЗАВРШНИ ИСПИТ 

 

 
Завршни испит у средњим стручним школама ученици полажу у складу с одредбама Правилника за полагање завршних 

испита у средњим школа („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 4/91 и „Просветни гласник“, број 2/94). Завршним 

испитом проверава се општа припремљеност ученика за самостално обављање послова и радних задатака утврђених занимања у 

оквиру образовних профила. Завршни испит састоји се из: практичног рада и усмене провере знања. 

Практичан рад – конобара 

Завршним испитом проверава се оспособљеност кандидата за обављање одређених послова и задатака занимања обухваћених 

образовних профилом – КОНОБАР. Практичан рад се ради из следећих области: 

- време доручка; 

- услуживање у кафанама; 

- ресторанско пословање; 

- услуживање у пансионским ресторанима; 

- услуживање специјалних јела у ресторанима; 

- услуживање заједничких ручкова и вечера (tabl dot servis); 

- барско пословање; 

- услуживање на превозним средствима; 

- услуживање пословних ручкова и вечера... 

Практичан рад, односно радни задатак ради се у школи или у предузећу у присуству комисије. Време израде практичног рада 

износи 3 до 6 часова. Практичан рад представља конкретизацију садржаја програма практичне обуке. Ученици се опредељују за 

област и из те области извлаче задатке. 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
 

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
 

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ, ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 
 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Просветном гласнику'' , број 6 од 2003. године , а измене и допуне у броју 23 од 2004, 

броју 9 од 2005. и броју 11 од 2016. године 

 

Циљ предмета : 

1. да се код ученика изгради свест о томе да је хришћанство Црква тј. Конкретна Литургијска 

 

2. да се посведоче садржај вере и духовно искуство цркве 

 

3. да се скрене пажња ученицима да је појам личности кључни појам без кога се хришћанство не може разумети. Без правилног 

схватања овог појма не може се појмити да је хришћанска верау Бога живот а не академска доктрина или пак идеологија. 

4. да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот 

5. да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности цркве којој историјски припадају 

6. да им се омогући чување и неговање сопственог верског и културног идентитета 

7. упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене цркве треба остваривати у отвореном и толерантном дијалогу, уз 

уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа 

човечанства 
 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

977 

 

  

 
 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

978 

 

  

 
 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

979 

 

  

 
 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

980 

 

  

 
 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com


Средња школа „Мионица“, Мионица 
тел/факс 014/ 3422- 120 

www.srednjaskolamionica.edu.com 
e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

981 

 

  

 
 

 

План и програм за III разред средњих школа Наставне јединице 

 

1. УВОД 

22. Понављање кључних појмова обрађених у другом разреду средње школе 
 

 

23. ХРИСТОС ИСТИНИТ БОГ И ИСТИНИТ ЧОВЕК 

2. Господ Исус Христос: Нови Адам, Месија и Емануил 

3. Исус Христос – Оваплоћени Логос Божји 

4. Христос истинити Бог и истинити Човек 

5. Теологија иконе (систематизација теме) 
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24. ПРИБЛИЖИЛО СЕ ЦАРСТВО БОЖЈЕ... 

21. Почетак Христове проповеди 

22. Блаженства 

23. Беседа на гори 

24. Параболе о Царству Божјем 

25. Царство Божје – циљ Христове проповеди (систематизација теме) 

 

25. ГДЕ ЈЕ ХРИСТОС ТУ ЈЕ И ЦАРСТВО БОЖЈЕ 

32. Где је Христос ту је и Царство Божје 

33. Преображење Христово и објава Његовог страдања 

34. Лазарево Васкрсење и Улазак Христов у Јерусалим 

35. Тајна Вечера слика Царства Божјег 

36. Христос Нова Пасха 

37. Вазнесење и Други Долазак Христов 

38. Свети Дух Утешитељ – Дух заједнице и Цар Небески (систематизација теме) 
 
 

26. МОЈ ЖИВОТ У ХРИСТУ 

30. Покајање и праштање 

31. Труд и ревност 

32. Вера и формализам у вери 

33. Света Литургија – пројава Царства Небеског (систематизација теме) 

 

27. СВЕТОТАЈИНСКИ ЖИВОТ ЦРКВЕ 
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34. Крштење и Миропомазање 

35. Покајање и исповест 

36. Свештенство 

37. Света Литургија – Светајна Цркве (систематизација теме) 
 
 

28. НОВОЗАВЕТНА РИЗНИЦА 

41. Анафора светог Василија Великог 

42. Литургијски контекст молитве Оче наш 

43. „Ако једном од ових малих учинисте, мени учинисте...ˮ 

44. Христов однос према потребитима 

45. Сви сте једно у Христу 
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