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Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине
Општеобразовни и стручни предмети

Први разред
Подручје рада

Хемија, неметали, графичарство

Образовни профил

Teхничар за заштиту животне средине

Предмет

Српски језик и књижевност

Разред

први
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
105

Недељни

3

Фонд часова

Циљеви предмета

-

Практична
настава
-

Настава
блоку
-

-

-

-

у Укупно
105
3

Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику;
Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усмeном и писаном
изражавању;
Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога;
Оспособљавање за ефикасно комуницирање;
Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике;
Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности;
Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова;
Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина;
Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова,
књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;
Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа;
Развијање хуманистичког и књижевног образовања и васпитања на најбољим делима српске и светске културне
2

1.

Наставна
тема/модул

Увод у
проучавање
књижевног
дела

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

баштине;
Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности;
Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;
Развијање трајног интересовања за нова сазнања.
М. Николић – Методика наставе српског језика и књижевности
Љ. Николић, Б. Милић – Читанка са књижевнотеоријским појмовима за први разред гимназија и средњих стручних
школа
Литература
Д. Живковић – Теорија књижевности са теоријом писмености
(препоручена
Ј. Деретић – Историја српске књижевности
литература и која се
П. Пијановић – Књижевност и српски језик
користи)
Ч. Ђорђевић и П. Лучић – Књижевност и српски језик
Ж. Станојчић и Љ. Поповић – Граматика српског језика
Лектира, речници, лексикони, енциклопедије
Историја
Ликовна култура
Корелација са другим Географија
предметима
Грађанско васпитање/Верска настава
Социологија
Психологија

Циљеви
теме/модула

Исходи теме/модула

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода тема/модула

12

Увођење
ученика у
свет
књижевног
дела и
књижевност

По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
разликује врсте уметности и њихова
изражајна средства
објасни појам и функцију књижевности
као уметности и однос књижевности и

Вредновање
остварености
исхода вршити кроз:
праћење
остварености
исхода

3

Начин праћења и вредновања
ученичких постигнућа
На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе / учења,
планом рада и начинима
оцењивања.

Књижевност
старог века
2.

10

као науку и
уметност

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

Упознавање
ученика са
митологијом,
репрезентати
вним делима
старог века и
њиховим
значајем за
развој
европске
културе

По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
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

4

тестове знања
усмено излагање
активност на часу

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

Средњовеков
на
књижевност
3.

11

Народна
књижевност
4.

5.

11

11

Упознавање
са
споменицима
јужнословенс
ке културе,
развојем
писма и
језика,
делима
средњовеков
не
књижевности

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

Упознавање
са поетиком

По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
наведе најзначајније споменике
јужнословенске културе, језик, писмо и
век у ком су настали
именује ауторе и дела
разуме поетику жанрова средњовековне
књижевности
лоцира обрађене текстове у историјски
контекст
објасни значај средњовековне
књижевности за српску културу
анализира изабране текстове уз
претходно припремање путем
истраживачких задатака
По завршетку теме ученик ће бити у
стању
да:
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
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
5

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

Хуманизам и
ренесанса

6.

6
Барок и
класицизам

Лектира
7.

5

8.

25

хуманизма и
ренесансе,
њеним
најзначајнији
м
представниц
има 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

Упознавање
са поетиком
барока и
класицизма,
најзначајнији
м
представниц
има и
књижевним
делима
Упознавање
са писцима и
делима
домаће и
светске
књижевне
баштине

По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
наведе најзначајније представнике и
њихова дела
објасни значење појмова барок и
класицизам
наводи и на обрађеним делима
образлаже одлике епохе

Указивање
на

По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
препозна свевременост обрађених тема
тумачи дела износећи своја запажања и
утиске и образложења о њима

6

проучавање
језика као
система,
упознавање
са његовом
функцијом,
друштвеном
условљенош
ћу и
историјским
развојем
Стицање
знања из
области
фонетике и
морфофонол
огије
Оспособљава
ње ученика
да пишу у
складу са
правописном
нормом

Језик

9.

Култура
изражавања

14

Оспособљава
ње ученика
да користе
различите
облике
казивања и
функционалн
е стилове

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
разликује гласовне алтернације
уме да се служи правописом
влада акценатским гласовним системом

По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
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,
7

Домаћи задаци
Школски писмени задаци

захтеве и слично у складу са језичком
нормом
Подручје рада

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет

Енглески језик

Разред

први разред
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
70

Недељни

2

Фонд часова

/

Практична
настава
/

Настава
блоку
/

/

/

/

у Укупно
70
2

Оспособљавање за примерену писмену и усмену комуникацију; проширење
комуникативних способности и постављање основа за коришћење енглеског
језика у даљем школовању, професионалном и приватном животу; усвајање
Циљеви предмета
норми вербалне и невербалне комуникације; упознавање обичаја и културе
других народа; разумевање једноставних стручних текстова; достизање
нивоа Б1 по CEFR стандардима;
Chill Out – Енглески језик за први разред средњих стручних школа, К.
Литература
(препоручена Ткадлечкова, Д. Крулишова, Љ. Поша;
Издавачка кућа KLETT d.o.o. Beograd 2013.
литература и која се користи)
Корелација
предметима

са

другим

Српски језик и књижевност, стручни предмети

8

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Наставна
тема/модул

1.

2.

3.

Meeting
people

At a party

Shopping
and fashion

Циљеви теме/модула

8

Поздрављање; представљање себе и
других;захваљивање и
извињавање;спеловање имена и
читање телефонских бројева;
Граматика: глагол to be у садашњем
времену; питања и кратки одговори;
This/That

8

Називи свакодневних предмета;
изражавање потврде или негирања,
исказивање честитки;
Граматика: чланови; саксонски
генитив; садашњи перфект;
индиректни говор:

5

Одевни предмети (боје, изглед,
величина, количина); куповина
одеће; тражење информације о цени,
величини и количини;
Граматика: множина именица,
бројеви;

Исходи
теме/модула

Начин
остваривања
принципа,
циљева и
исхода
тема/модула

Зна да представи
себе и друге; уме
да спелује своје
име и презиме; зна
да се захвали и
извини; уме да
издиктира свој или
запише издиктиран
број телефона
Зна да именује
свакодневне
предмете; уме да
искаже честитку;
зна да преприча
једноставне
реченице које је
неко други
изговорио
Зна да затражи
жељени одевни
предмет одређене
боје и
одговарајуће
величине, упита
колико кошта и
разуме одговор;

Праћењем
активности и
ангажовања
ученика на
Усменим
редовним,
вежбама,
допунским и
дијалогом,
додатним
групним
часовима;
говорним
континуираном
вежбама,
усменом
вежбањима
провером
из уџбеника, знања;
попуњавањем писменим
вежбања из
задацима и
радне свеске, тестовима које
провером
је прописао
домаћих
аутор уџбеника
задатака,
(по 1 писмени
додатним и
задатак у
допунским
полугођу и
радом;
писменим
тестирањем по
обради сваке
две наставне
јединице);

9

Начин праћења
и вредновања
ученичких
постигнућа

4.

A day in
the life of
my family

7

5.

Hanging
out

7

6.

In town

6

7.

At home

8

Исказивање времена на часовнику;
оубичајене дневне активности;
чланови породице и родбинске везе;
професије и занимања;
Граматика: садашње просто време;
предлози

Уме да упита
колико је сати или
да одговор; зна да
представи чланове
породице и наведе
њихова занимања;
Зна називе за
омиљена
Млади и њихова интересовања; храна
састајалишта
и пиће; наручивање у ресторану;
младих; може да
договарање о активностима, месту и
поручи пиће и јело
времену састајања;
у ресторану; може
Граматика: герундијум;
да се договори о
квантификатори
времену и месту
састајања;
Зна да именује
Називи места и објеката у
места и објекте у
градовима; упутства о правцу
граду (парк, пошта,
кретања; исказивање просторних
хотел, аутобуска и
односа;
железничка
Граматика: There is/There are;
станица...); уме да
модални глаголи; пасивни глаголски затражи, разуме
облици;
или да упуство о
правцу кретања;
Зна да именује
Делови стана и кућни послови;
просторије у кући;
активности које се тренутно
уме да каже који од
дешавају; нуђење и тражење помоћи; кућних послова
Граматика:прилози за учесталост;
укућани обично,
садашње трајно време; личне
или у овом
заменице
тренутку,
обављају;

10

8.

Geting
araund

9.

What’s the
weather
like today?

10.

Аs time
passes by

7

Туристичке дестинације и услови
путовања; описивање и поређење;
Граматика: фразални глаголи;
поређење придева

7

Месеци, датуми, годишња доба;
временски услови;
Граматика:редни бројеви; будуће
време; условне реченице

7

Описивање прошлих догађаја;
Граматика: просто прошло време;
прошло трајно време;

Зна превозна
средства; разуме
шта је укључено у
цену аранжмана
(превоз, смештај,
доручак, пун
пансион...)
Правилно наводи
датум, месец и
годину рођења или
неког другог
догађаја; зна да
каже какво или
какво ће бити
време; зна да каже
штаа ће се
догодити ако се
неки услов испуни;
Зна да опише
догађај из
прошлости; уме да
постави питање и
да потврдан или
негативан одговор;
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Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет

Историја

Разред

Први
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
70

Недељни

2

Фонд часова

/

Практична
настава
/

Настава
блоку
/

/

/

/

у Укупно
70
2

Развој хуманистичке свести и разумевање историског простора и догађаја
као основе ставова за развој савременог света
Уџбеник за прву годину средњих стручних школа, Драгољуб М. Кочић- 2005
Литература
(препоручена Завод за уџбенике БГД
литература и која се користи)
Циљеви предмета

са

Наставна
тема/модул

другим

Географија, социологија, историја уметности, устав и право грађана, српски
језик

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација
предметима

1

Праисторија

3+1+1

2

Стари век

19+8

Циљеви теме/модула

Исходи
теме/модула

Развој историјске
свести и разумевање
историјског простора

Ученик треба да
препозна
историјске
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Начин
остваривања
принципа,
циљева и
исхода
тема/модула
Теориска
настава
Разговор

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа
Разговор на задату тему
Тест
Семинарски рад

3

Средњи век

19+10

4

Нови век

6+4

догађаја у периоду
настанка човекаљудске заједнице до
одређеног времена;
Развијање
индивидуалног и
националног
идентитета;
Формирање ставова за
разумевање
савременог света,
Развијање критичког
мишљења, изражавање
и образлагање
сопствених ставова у
саставу
мултикултуралности
толеранције и
аргументованог
дијалога

догађаје;
Доведе их у везу
са
одговарајућом
временском
одредницом;
Да разликује
периоде у
којима се
одиграва
друштвени
догађај;
Упореди
догађаје из
различитих
периода;
Уочи утицај
ранијих догађаја
на савремено
време

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Teхничар за заштиту животне средине

Предмет

Mузичка уметност

Разред

Први

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава
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Тест
Интернет
Домаћи
задатак
Семинарски
рад

Настава
блоку

Домаћи рад

у Укупно

Годишњи

35

35

Недељни

1

1

Циљеви предмета

Циљ наставе музичка култура је развијање свести о значају и улози музичке
уметности кроз развој цивилизације и друштва; оспособљавање ученика за
разликовање основних одлика уметности различитих цивилизација и култура кроз
сагледавање елемената музичких дела; оспособљавање ученика за уочавање разлика
и сличности између наше и других традиција и култура у домену музике;
унапређивање естетских критеријума код ученика; подстицање уметничког развоја и
усавршавања у складу са индивидуалним интересовањима и способностима;
подстицање, стварање и даљим неговање интересовања, навика и потреба за
слушање вредних музичких остварења; усвајање и проширивање познавања
основних музичко-теоријских појмова.
Задаци наставе су да ученици:
 стекну знања о музици различитих епоха;
 развију навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспо за разумевање
музике;
 развију креативност у свим музичким активностима (извођење, слушање,
истраживање и стварање музике);
 упознају и изражајна средстава музичке уметности;
 буду оспособљани за разликовање музичких стилова;
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 развију навике за слушање уметничке музике;
 развију способност за самостално истраживање,односно стимулација подстицаја
за даље истраживање;
 уоче разлике карактера композиција;
 препознају назива композиција након слушања истих,као и препознавање и
именовање
елементарних
музичких
елемената
који
се
односе
на
динамику,темпо,облик дела;
 формирају музички укус и адекватног музички доживљај музичког дела;
 развоју способности разликовања боје звука инструмената као и њихових састава;
 разумеју корелације између избора извођачког састава, садржаја музике.

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација
предметима

1.

(препоручена
и која се
са

Наставна
тема/модул

Музика
првобитних
људских
заједница

другим

Музичка уметност за среднје стручне школе, Соња Маринковић

Српски језик и књижевност, Ликовна култура

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Литература
литература
користи)

1

Циљеви теме/модула

Исходи
теме/модула

Начин остваривања
принципа, циљева и исхода
тема/модула

Упознавање ученика са музиком
праисторије и првих
цивилизација, њеним настанком
и првим инструментима,
слушање музике

Препознаје музику
праисторије,
разликује
инструменте ( по
звуку и на
сликама), зна како
се развијала
музика у првим
људским

На почетку теме ученици се
упознају са циљевима и
исходима наставе, планом
рада и начинима
оцењивања. Настава се
реализује кроз 35 часова
годишње
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Начин
праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа
Вредновање
постигнућа
ученика се врши
усменим путем и
помоћу кратких
тестова знања.

заједницама

2.

3.

Музика средњег
4
века и ренесансе

Музика барока

4.

Опера у 18. веку

5.

Класицизам у
музици

4

1

6

Упознавање ученика са музиком
ренесансе и средњег века,
инструментима у то време,
првим музичарима и делима,
слушање музике

Зна основне
карактесистике
музике ренесансе и
средњег века,
препознаје
инструменте

На почетку теме ученици се
упознају са циљевима и
исходима наставе, планом
рада и начинима
оцењивања. Настава се
реализује кроз 35 часова
годишње

Вредновање
постигнућа
ученика се врши
усменим путем и
помоћу кратких
тестова знања.

Упознавање ученика са
музиком барока, њеним
карактеристикама и стилу,
музичким облицима барокне
музике и двојицом
најзначајнијихкомпозитора ,
Хендлом и Бахом, слушање
музике

Зна основне
карактеристике
музике барока,
може слушајући да
прпозна музику
барока, зна
основне музичке
облике и водеће
инструменте
барока. Зна
основне чињенице
о животима и
делима Хендла и
Баха

На почетку теме ученици се
упознају са циљевима и
исходима наставе, планом
рада и начинима
оцењивања. Настава се
реализује кроз 35 часова
годишње

Вредновање
постигнућа
ученика се врши
усменим путем и
помоћу кратких
тестова знања.

Упознавање ученика са
термином опера ( какав је то
музички облик, шта га
карактерише ), развојем опере
током 18. века и њеним
представницима, слушање
музике
Упознавање ученика са
основним карактеристикама
класицизма у музици, њеним
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Препознаје жанр
опере, зна да
објасни облик
опере и
композиторе који
су је писали.
Зна основне
карактеристике
класицизма у

На почетку теме ученици се
упознају са циљевима и
исходима наставе, планом
рада и начинима
оцењивања. Настава се
реализује кроз 35 часова
годишње
На почетку теме ученици се
упознају са циљевима и
исходима наставе, планом

Вредновање
постигнућа
ученика се врши
усменим путем и
помоћу кратких
тестова знања.
Вредновање
постигнућа
ученика се врши

представницима ( Моцарт,
Хајдн, Бетовен ) и њиховим
најзначајнијим делима, слушање
музике

6.

7.

Романтизам у
музици

Опера на
почетку 20. века

10

1

музици, основне
чињенице и
живота тројице
најзначајнијих
композитора (
Хајдна, Моцарта,
Бетовена ),
препознаје њихове
композиције
Зна основне
карактеристрике
музике
романтизма,
жанровима музике
Упознавање ученика са
( симфонија, соло
основним карактеристикама
песма, клавирска
музике романтизма, музичким
минијатура... ),
жанровима у романтизму,
препознаје
композиторима и њиховим
композиције
стваралаштвом, слушање музике
композитора
романтизма и зна
основне ствари из
живота појединих
композитора
Може да објасни
карактеристике
Упознавање ученика са
опере у 20. веку, да
карактеристикама опере у 20.
направи разлику са
веку, њеном развоју, променама
ранијим облицима
у односу на претходне векове,
опере, препознаје
слушање музике
најзначајнија
оперска дела
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рада и начинима
оцењивања. Настава се
реализује кроз 35 часова
годишње

усменим путем и
помоћу кратких
тестова знања.

На почетку теме ученици се
упознају са циљевима и
исходима наставе, планом
рада и начинима
оцењивања. Настава се
реализује кроз 35 часова
годишње

Вредновање
постигнућа
ученика се врши
усменим путем и
помоћу кратких
тестова знања.

На почетку теме ученици се
упознају са циљевима и
исходима наставе, планом
рада и начинима
оцењивања. Настава се
реализује кроз 35 часова
годишње

Вредновање
постигнућа
ученика се врши
усменим путем и
помоћу кратких
тестова знања.

8.

9.

10.

Импресионизам,
експресионизам,
и остали правци 3
на почетку 20.
века

Упознавање ученика са музиком
20. века ( импресионизам,
експресионизам, националне
школе, неокласицизам ),
карактеристикама те музике и
њеним представницима,
слушање музике

Српска музика
20. века

2

Упознавање ученика са музиком
у Србији у 20. веку са освртом
на музику друге половине 19.
века. Слушање музике српских
композитора и упознавање са
њиховим биографијама и
стваралаштвом.

3

Упознавање ученика са
термином џез музике
(настанком, развојем,
жанровима, инструментима и
музичарима), са развојем
популарних музичких жанрова
(поп, рок, реп, реге, електронска
музика...), слушање музике

Џез и популарна
музика

Подручје рада

Хемија,неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине
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Зна који правци се
развијају на
почетку 20. века,
њихове
карактеристике и
представнике.
Препознаје
најзначајнија дела
Зна биографије
најзначајнијих
српских
композитора,
препознаје
њеихова дела и
може да објасни
основне
карактеристике
српске музике
Зна основне
карактеристике џез
музике, разликује
правце, препознаје
инструменте по
слуху као и
композиције
различитих џез
праваца

На почетку теме ученици се
упознају са циљевима и
исходима наставе, планом
рада и начинима
оцењивања. Настава се
реализује кроз 35 часова
годишње

Вредновање
постигнућа
ученика се врши
усменим путем и
помоћу кратких
тестова знања.

На почетку теме ученици се
упознају са циљевима и
исходима наставе, планом
рада и начинима
оцењивања. Настава се
реализује кроз 35 часова
годишње

Вредновање
постигнућа
ученика се врши
усменим путем и
помоћу кратких
тестова знања.

На почетку теме ученици се
упознају са циљевима и
исходима наставе, планом
рада и начинима
оцењивања. Настава се
реализује кроз 35 часова
годишње

Вредновање
постигнућа
ученика се врши
усменим путем и
помоћу кратких
тестова знања.

Предмет

Физичко васпитање

Разред

Први

Фонд часова
Годишњи

Теоријска
настава
4

Вежбе
/

Практична
настава
66

Недељни

Циљеви
предмета

Настава
блоку
/

у Укупно
70
2

Општи циљ :
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 физичког васпитања су:
- подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција
постуралних поремећаја);
- развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних
самостални рад на њима;
- стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово
усвајање;
- проширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној
школи и потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;
- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања
дефинисаних општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);
- мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање
19

Литература
(препоручена
литература
и
која се користи)

Корелација
другим
предметима

позитивних психо-социјалних образаца понашања;
- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у
свакодневним условима живота и рада.
Садржаји програма усмерени су на:
- развијање физичких способности
- спортско - техничко образовање
- повезивање физичког васпитања са животом и радом.
/

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
са
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.
Биологија Физика Екологија Хемија Ликовна култура Музичка култура
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-Здравствена култура и
Физичка активност, Као
основа за реализовање
постављених циљева и
исхода.
-Развој моторичких и
функционалних способности
човека, Као основа за
реализовање постављених
циљева и исхода.
Вежбе снаге без и са малим
теговима (до 4 кг.);
Трчање на 60 м и 100 м;
Трчање на 800 м ученице и
1000 м ученици;
Вежбе растезања (број
понављања и издржај у
крајњем положају),
Полигони спретности и
окретности и спортске игре;
Аеробик;
-Усвајање знања, умења и
вештина из спортских грана и
дисциплина као основа за
реализовање постављених
циљева и исхода;

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Наставна тема/модул

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модула

Начин остваривања принципа,
циљева и исхода тема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Оквирни
број
часова по
темама
Тестирањ
еи
провера
савладано
сти
стандарда
из
основне
школе (6
часова)
Теоријски
х часова
(2 у
првом и 2
у другом
полугоди
шту).
Атлетика
(12
часова)

•
Унапређива
ње и
очување
здравља;
• Утицај на
правилно
држање тела
(превенција
постуралних
поремећаја);
•Развој и
усавршавањ
е
моторичких
способности
и теоријских
знања
неопходних
за
самостални
рад на њима;
•Стицање
моторичких
умења
(вештина) и
теоријских

• 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
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-На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе / учења,
планом рада и начинима
оцењивања;
-Током реализације часова
физичког васпитања давати
информације о томе које
вежбе позитиво утичу на статус
њиховог организма, с обзиром на
карактеристике
њихове професије, а које негативно
утичу на здравље;
-Ученици који похађају
четворогодишње стручне школе
далеко су више
оптерећени у редовном
образовању практичном и
теоријском наставом од осталих
ученика. Због тога је физичко
васпиатање, у овим школама,
значајно за активнан
опоравк ученика, компензацију и
релаксацију с обзиром на њихова
честа статичка и једнострана
оптерећења. Теоријска знања из
области физичких активности су од

Праћење
напредовања
ученика у
физичком и
здравственом
васпитању се
обавља
сукцесивно у току
читаве школске
године, на основу
методологије у
оквиру које се
примењује
јединствена
батерија тестова
(за целу
Републику) за
утврђивање
телесног развоја и
физичких
способности и
проверу усвојених
стандарда и
предвиђених у
области спортскотехничког
достигнућа

• 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;
моторичких особина за дату
дисциплину;
Трчања:
-800 m ученици и ученице
-штафета 4 x 100 m ученици и
ученице
Вежбање технике трчања на
средњим стазама умереним
интезитетом и различитим
темпом у трајању од 5 до 10
min.
Крос: јесењи и пролећни
-800 m ученице,
-1000 m ученици.
Скокови:
Скок удаљ корачном тхником.
Скок увис леђном техникаом
Бацања:
Бацање кугле, једна од
рационалних техника
(ученице 4 kg , ученици 5 kg
).

Гимнасти
ка: вежбе
на
справама
и тлу (12)
часова.
Спортска
игра: по
избору
школе(12
часова)
Физичка
активност
, односно
спортска
активност
:у складу
са
могућнос
тима
школе
а по
избору
ученика
(10
часова).
Пливање
(10
часова).

знања
неопходних
за њихово
усвајање;
•
Мотивација
ученика за
бављењем
физичким
активностим
а;
•
Формирање
позитивног
психосоција
лних
образаца
понашања;
• Примена
стечених
умења,
знања и
навика у
свакодневни
м условима
живота и
рада;
•Естетско
изражавање
покретом и
доживљавањ
е естетских
вредности

рада у одабраној
професији;
•Именује
моторичке
способности које
треба развијати,
Као и основна
средства и
методе за њихов
развој;
•Примени
адекватна
средства (изводи
вежбе) за развој
и усавршавање
моторичких
способности из:
вежби
обликовања,
атлетике,
гимнастике,
пливања и
спортских игара
за развој: снаге,
брзине,
издржљивости,
гипкости,
спретности и
окретности;
• Кратко опише
основне
карактеристике
и правила
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великог
значаја за укупним бављењем
физичким вежбама.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
- теоријска настава
- мерење и тестирање
- практична настава
Подела одељења на групе
Одељење се не дели приликом
реализације;
Настава се изводи фронтално и
по групама, у зависности од
карактера методске
јединице која се реализује.
Уколико је потребно, нарочито за
вежбе из корективне
гимнастике, пориступ је
индивидуалан.
Место реализације наставе
- Теоријска настава се реализује
у учионици или у сали,
истовремено са
практичном наставом;
- Практична настава реализује се
на спортском вежбалишту (сала,
спортски
отворени терени, базен,
клизалиште, скијалиште).
Препоруке за реализацију наставе
- Настава се реализује у
циклусима који трају приближно

ученика.
За праћење
телесног развоја и
физичких
способности
служи батерија
тестова која
обухвата:
- За телесни развој
/ боди висина и
тежина /;
- За брзину /
трчање на 30 м /;
- За експлозивну
снагу ногу / скок у
даљ из места /;
- За општу снагу /
бацање медицинке
/;
- За координацију
/ бацање и
хватање лопте у
одређеној
временској
јединици /;
- За рецептивну
снагу руку /
згибови /;
- За издржљивост /
трчање 500, 800 м
/.
Провера се обавља
на крају сваке

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 на најмање
две групе: „бољу“ и
„слабију“. Уколико постоје
услови
формира группе ученика који
задовољавају основни, средњи
и напредни ниво.
- Наставник олакшава,
односно отежава програм на
основу моторичких
способности
и претходно стечених умења
ученика.
1. Вежбе на тлу
За ученике и ученице:
- вага претклоном и
заножењем и спојено, одразом
једне ноге колут напред;
- став на шакама, издржај,
колут напред;
- два повезана премета

Провера
знања и
вештина
(4 часа).

покрета и
кретања;
• Усвајање
етичких
вредности и
подстицање
вољних
особина
ученика;
•Повезивање
моторичких
задатака у
целине;
• Увођење
ученика у
организован
и систем
припрема за
школска
такмичења,
игре,
сусрете и
манифестац
ије;
• Развијање
елемената
ритма у
препознавањ
у целина:
рад-одмор;
напрезањерелаксација;
убрзање-

атлетике,
гимнастике и
спортске гране дисциплина које
се уче;
•Демонстрира
технику
дисциплина из
атлетике и
гимнастике
(вежби на
справама и тлу)
које - поседује
вештину,
технику и
тактику
спортске игре
као и вежбе из
осталих
програмом
предвиђених
садржаја
• Детаљније
опише правила
спортске гране
за коју показује
посебан интерес
- за коју школа
има услове;
•Објасни због
којих је
карактеристика
физичког
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10-12 часова
(узастопних). Наставнику
физичког васпитања је остављено
да, зависно од потреба,
прецизира трајање сваког циклуса,
као и редослед њиховог садржаја.
Садржај циклуса је:
- за проверу нивоа знања на крају
школске године – један;
- за атлетику – један;
- за гимнастику: вежбе на справама
и тлу - један
- за спорт по избору ученика – два;
- за повезивање физичког
васпитања са животом и радом –
један.
Начин остваривања програма
Садржаји програма усмерени су
на: развијање физичких
способности; спортско-техничко
образовање; повезивање физичког
васпитања са животом и радом.
Годишњи план, програм и распоред
кросева, такмичења, зимовања и
других облика
рада утврђује се на почетку
школске године на наставничком
већу, на предлог стручног
већа наставника физичког
васпитања.
Стручно веће наставника
физичког васпитања, самостално,
одређује редослед

наставне године.
Постигнути
резултати се
вреднују на
основу
Критеријума за
процену физичког
васпитања развоја
и физичких
способности деце
и омладине
узраста 7 до 19
година / /
Нормативи.
Резултати провере
служе сваком
појединцу да,
упоређујући
утврђено стање са
ранијим оцени
напредак.
За праћење
спортскотехничких
достигнућа служе
минимални
образовни захтеви
а на основу којих
се након провере
моторног знања
вреднује
постигнути
резултат.

странце удесно (улево);
-за напредни ниво премет
странце са окретом за 180
0
и доскомом на обе ноге
(„рондат“)
2. Прескок
За ученике коњ у ширину
висине 120 цм; за ученице 110
цм:
- згрчка;
- разношка
- за напредни ниво: склонка
3. Кругови
За ученике /дохватни
кругови/:
- из мирног виса вучењем
вис узнето, спуст у вис
стражњи, издржај, вучењем
вис
узнето, спуст у вис предњи.
За ученице /дохватни
кругови/:
- уз помоћ суножним
одскоком наскок у згиб,
њих у згибу / уз помоћ/;
спуст у вис
стојећи
4. Разбој
За ученике /паралелни разбој/:
- из њиха у упору,
предњихом саскок са окретом
за 180

успоравање;
• Избор
спортских
грана,
Спортскорекреативни
х или других
кретних
активности
трајног
опредељења
као за
њихово
свакодневно
упражњавањ
е;

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
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обраде појединих садржаја
програма и циклуса.
Часови у току недеље треба да буду
распоређени у једнаким
интервалима, не могу
се одржавати као блок часови.
Настава се не може одржавати
истовремено са два
одељења ни на спортском терену ни
у фискултурној сали.
У свим разредима настава
физичког васпитања се реализује
одвојено за ученике и
одвојено за ученице, а само у
школама које имају по два
паралелна објекта за физичко
фаспитање дозвољена је
истовремена реализација часа
Праћење, вредновање и оцењивање
Праћење напретка ученика у
физичком васпитању се обавља
сукцесивно у току
читаве школске године, на основу
методологије праћења, мерења и
вредновања ефеката
у физичкимом васпитању –
стандарди за оцењивање
физичких способности ученика и
постигнућа у спортским играма
Минимални образовни захтеви
(провера)
Атлетика: трчање на 100 м за
ученике и ученице, трчање на 800 м

Резултати провере
служе
наставницима
физичког
васпитања као
основа за
програмирање
рада у наредном
периоду посебно
за индивидуални
приступ и
одређивање
радних задатака за
сваког или групу
ученика.
Резултати провере
се уносе у
Дневник рада
наставника
физичког
васпитања који је
саставни део
документације
службене
наставника и
школе.
Вредновање и
оцењивање се
врши на основу
следећих
елемената:
-физичке
способности

0
- предношка (окрет према
притци);
- њих у упору, зањихом
склек, предњихом упор,
зањих, предњихом склек,
зањихом
упор
За ученице /двовисински
разбој или једна притка
вратила/:
- наскок у упор на н/п (или
узмак замахом једне ноге),
премах одножно
десном/левом
ногом до упора јашућег,
прехват у потхват упорном
руком (до предножне) и
спојено одножењем заножне
премах и саскок са окретом
за 90
0
(одношка),
завршити боком према
притци.
5. Вратило
За ученике /дохватно
вратило/:
- суножним одразом узмак;
ковртљај назад у упору
предњем; саскок зањихом
(замахом у заножење).
6. Греда

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
уцење и
практичан рад са
физичким,
односно
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за ученике и 500 м
за ученице, скок удаљ, скок увис,
бацање кугле – на резултат.
Вежбе на справама и тлу:
За ученике: наставни садржаји из
програма вежби на тлу, прескока,
једне справе у
упору и једне справе у вису;
За ученице: наставни садржаји из
програма вежби на тлу, прескока,
греде и
двовисинског разбоја.
Школско такмичење (одељење,
школа): актив наставника физичког
васпитања бира
справе на којима ће се ученици
такмичити.
За напредније ученике: састави
из програма спортских такмичења
и учешће на
вишим нивоима школских
такмичења.
Оквирни број часова по темама
- Тестирање и провера
савладаности стандарда из основне
школе (6 часова)
- Теоријских часова (2 у првом и 2
у другом полугодишту).
- Атлетика (12 часова)
- Гимнастика: вежбе на справама и
тлу (12) часова.
- Спортска игра: по избору
школе(12 часова)

ученика;
-спортскотехничких
достигнућа
-односа ученика
према физичкој
култури.
При оцењивању
физичких
способности
узима се у обзир
ниво физичких
способности
појединца сваког,
остварен у току
школске године,
према његовим
индивидуалним
могућностима.
Спортскотехничка
достигнућа се
оцењују
утврђивањем
обима и нивоа
садржаја програма
, прецизираних у
другом тематском
подручју ове
области.
Оцењивање
односа ученика у
физичкој култури

За ученице /висока греда/:
- лицем према десн ом крају
греде: залетом и суножним
одскоком наскок у упор,
премах одножно десном;
окрет за 90
0
улево, упором рукама
испред тела
преднос разножно; ослонцем
ногу иза тела ( напреднији
ниво: замахом у
заножење) до упора чучећег;
усправ, усправ, ходање у
успону са докорацима,
скок пруженим телом, вага
претклоном, усклон, саскок
пруженим телом (чеоно
или бочно у односу на справу)
7. Коњ са хватаљкама
За ученике:
- премах одножно десном
напред, замах улево, замах
удесно, замах улево и
спојено премах левом
напред, премах десном
назад, замах улево, замах
удесно и
спојено премахом десне
саскок са окретом за 90
0
улево до става на тлу, леви
бок према

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
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- Физичка активност, односно
спортска активност:у складу са
могућностима школе
а по избору ученика (10 часова).
- Пливање (10 часова).
- Провера знања и вештина (4
часа).
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 учешћа на вишим
нивоима школских такмичења.
Препорука: уколико је могуће
организовати наставу
пливања(посебно обуке непливача).

обавља се
праћењем
ученикове
активности на
властитом
физичком
усавршавању,
учвршћењу
здравља, нези
тела, извршавању
задатака у смислу
неговања
физичких
способности,
оствареном
степену навика за
сталним
вежбањем, односу
према друговима
током вежбања,
током спортских
такмичења и
излета, као и
праћењем
активности
ученика у осталим
облицима.
Минимални
образовни захтеви
(провера)
Атлетика: трчање
на 100 м за
ученике и

коњу.
• Спортска игра (по избору);
Понављање и учвршћивање
раније обучаваних елемената
игре.
-Даље проширивање и
продубљавање техничкотактичке припремљености
ученика
у складу са изборним
програмом за дату игру. На
основу претходних умења у
техници и
тактици наставник планира
конкретне садржаје из
спортске игре. Учествовање
на
такмичењима на нивоу
одељења, школе и
међушколских такмичења.
•Препорука: Физичка,
односно спортска активност:
у складу са могућностима
школе.

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,
истрајан је у
буде својим
активностима.
•Се правилно
односи према
окружењу у
коме вежба,
рекреира се и
бави се спортом,
што преноси у
свакодневни
живот;
•Учествује на
школском
такмичењу и у
систему
школских
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ученице, трчање
на 800 м за
ученике и 500 м
за ученице, скок
удаљ, скок увис,
бацање кугле – на
резултат.
Вежбе на
справама и тлу:
За ученике:
наставни садржаји
из програма вежби
на тлу, прескока,
једне справе у
упору и једне
справе у вису;
За ученице:
наставни
садржаји из
програма вежби
на тлу, прескока,
греде и
двовисинског
разбоја.
Школско
такмичење
(одељење, школа):
актив наставника
физичког
васпитања бира
справе на којима
ће се ученици
такмичити.

спортских
такмичења.

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Teхничар за заштиту животне средине

Предмет

Математика

Разред

Први

Годишњи

Теоријска
настава
105

Недељни

3

Фонд часова

Циљеви предмета

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

За напредније
ученике: састави
из програма
спортских
такмичења и
учешће на
вишим нивоима
школских
такмичења.

Укупно
105
3

Развијање менталних способности ученика, логичког размишљања и закључивања, апстрактног мишљења и
математичке интуиције. Разумевање функционалних зависности, њиховог представљања и примена.
Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика.
Развијање осећаја за простор, разликовање величина, геометријских фигура, њихових узајамних односа и
трансформација. Развој способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада у
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свакодневном животу. Изграђивање позитивних особина личности као што су упорност, систематичност,
уредност, тачност, одговорност, смисао за рад, критичност. Стицање опште математичке културе и схватање
места и значаја математике у савременом друштву.

Корелација са другим
предметима

Физика, хемија, рачунарство и информатика, техничко цртање

Наставна тема/модул

Логика и скупови

12

Циљеви
теме/модула

Исходи теме/модула

Упознавање са
основним
логичким
операцијама и
скуповним
операцијама и
њихова примена

Зна да примени дисјункцију, конјункцију и
негацију као и импликацију и еквиваленцију на
два или више исказа и таблично одреди да ли је
нека логичка функција таутологија, зна да одреди
унију, пресек, разлику, партитивни скуп,
комплемент скупа и Декаров производ скупова и
правилно запише решење
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Начин
праћења
Начин
и
остваривања
вреднова
принципа,
ња
циљева и исхода ученички
тема/модула
х
постигну
ћа
планомрада,
потребним
прибором као
иначинимаоцењив
ања.
Предметсереализу
јекрозтеоријску
наставу знања
(105
тестове
У току школске
године
предвиђена су 4
писмена задатка

1.

Оквирни број часова
(трајање теме/модула)

Р. Деспотовић, Р. Тошић, Б. Шешеља: Математика за I разред средње школе; Небојша Икодиновић:
Математика са збирком задатака за први разред гимназија и средњих стручних школа; мр. Вене Т.
Богославов: Збирка решених задатака из математике

Редни број наставне
теме/модула

Литература (препоручена
литература и која се користи)

2.

3.

4.

5.

Реални бројеви

Пропорционалност
величина

Увод у геометрију

Изометријске
трансформације

7

Проширивање
знања о скупу
реалних бројева
и операција међу
њима, увођење
појма грешке,
дефинисање
правила
заокругљивања
децималних
бројева

13

Проширивање
знања о
пропорцијама и
процентном
рачуну и њихова
примена

9

15

Обнављање
знања о тачки,
прави и равни и
проширивање
новим појмовима
Стицање
основних знања о
симетријама,
транслацији и
ротацији

Разликује основне подскупове скупа реалних
бројева (N, Z, Q, I) и релација међу њима, одреди
НЗС и НЗД природних бројева, обавља рачунске
операције у скупу рационалних бројева,
израчунава вредност једноставног рационалног
бројевног израза поштујући приоритет рачунских
операција и употребу заграда, одређује апсолутну
вредност реалног броја и графички интерпретира
на бројевној оси, заокругљује број на одређени
број децимала, одређује апсолутну, релативну и
процентну грешку
Израчунава одређени део неке величине, одреди
непознате чланове просте пропорције, прошири
или скрати размеру и примени је у решавању
проблема поделе, препозна директну или обрнуту
пропорционалност две величне и примени је у
решавању једноставних проблема, решава
проблем који се односи на смешу две
компоненте, одреди непознату главницу,
проценат или процентни износ
Зна да дефинише основне појмове, разуме односе
припадања и распореда, као и међусобне односе
тачака, правих и равни
Схвата суштину изометрије и очувања
подударности фигура, уме да правилно
употребљава прибор за геометрију и примени
конкретну изометријску трансформацију на
задату фигуру за задате параметре
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6.

Рационални
алгебарски изрази

17

7.

Линеарне једначине и
неједначине.
Линеарна ф-ја

21

8.

Хомотетија и
сличност

11

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
Усвајање појмова Дефинише појам линеарне једначине, реши
и решавање
линеарну једначину, примени линеарну једначину
линеарних
на решавање проблема, решава једначине које се
једначина и
своде на линеарне једначине, дефинише појам
неједначина,
линеарне функције, прикаже аналитички,
система
табеларно и графички линеарну функцију, реши
линеарних
линеарну неједначину и графички прикаже скуп
једначина и
решења, реши систем линеарних једначина са
графички приказ две непознате, решава систем линеарних
линеарне
неједначина са једном непознатом и графички
функције
прикаже скуп решења
Разуме појам хомотетије и начина
Проширивање
трансформације појединих фигура, разликује
знања из
међусобни однос углова, наведе везе између
геометрије,
углова са паралелним (или нормалним крацима),
увођење нове
наведе релације везане за унутрашње и
трансформације
спољашње углове троугла, примени везе између
и односа између
углова са паралелним (или нормалним крацима)
углова, схватање
и релације везане за унутрашње и спољашње
Талесове теореме
углове троугла на израчунавање непознатог угла
и њене примене,
у једноставнијим задацима, формулише Талесову
разумевање
теорему и примени је на поделу дужи на n
разлике између
једнаких делова, наведе ставове о сличности
подударности и
троуглова и примени их на одређивање
сличности
непознатих елемената у једноставнијим задацима
Стицање
основних знања о
полиномима и
рационалним
алгебарским
изразима
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Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет

Рачунарство и информатика

Разред

први

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава
блоку

у Укупно

Годишњи

70

70

Недељни

2

2

Циљ наставног предмета рачунарство и информатика у средње стручној
школи је стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних
ставова који доприносе развоју информатичке писмености неопходне за
Циљеви предмета
живот у савременом друштву, даље стручно усавршавање и практичну
примену у процесу рада; као и оспособљавање ученика да ефикасно и
рационално користе рачунаре на начин који не угрожава њихово физичко и
ментално здравље.
Рачунарство и информатика за први разред, Никола Клем
Литература
(препоручена Информатика, Филип Марић
Рачунарство и информатика, Мирсад Имамовић
литература и која се користи)
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1

са

Наставна
тема/модул

Основе
рачунарске
технике

другим

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација
предметима

6-8

Сви предмети

Циљеви
теме/модула

Исходи теме/модула

Начин остваривања принципа, циљева и
исхода тема/модула

Начин
праћења и
вредновањ
а
ученичких
постигнућа

Оспособљавањ
е ученика за
коришћење
основних
могућности
рачунарског
система

1. усвоје значење појмова
информација и информатика;
овладају вештином превођења
броја из декадног у бинарни
бројевни систем и обратно
2. знају да објасне како се у
рачунару кодирају текстуална,
графичка и звучна информација,
усвоје појмове бит, бајт, и редове
величине за мерење количине
информација
3. стекну знања о структури и
принципу рада рачунара,
функцији његових компоненти и
утицају компоненти на
перформансе рачунара; знати да
наведу и практично препознају
из којих се компоненти састоји
рачунар

Напочеткутемеученикеупознатисациљеви
маиисходиманаставе, односноучења,
планомрадаиначинимаоцењивања
Облицинаставе:
Наставасереализујекрозлабораторијскеве
жбе
Местореализацијенаставе:
Лабораторијскевежбесереализујуурачунар
скојлабораторији
Поделаодељењанагрупе:
Приликомреализацијевежбиодељењеседел
инадвегрупе
Препорукезареализацијунаставе:
конкретнепримерезавежбањеприлагодити
образовномпрофилу.
приреализацијимодулаинсистиратинавешт
инама;

Оцењивањ
е
Вредновањ
е
остваренос
ти исхода
вршити
кроз:
1. Праћење
остваренос
ти исхода
2. Тестове
знања
3. Тестове
практичних
вештина
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4. објасне намену оперативне и
спољашње меморије у
рачунарском систему, наброје
врсте спољашњих меморија и
објасне њихове карактеристике
5. објасне функцију процесора,
матичне плоче и магистрале у
рачунару, објасне како се одвија
комуникација компоненти у току
извршавања програма
6. наведу параметре којима се
изражавају перформансе
рачунарских компоненти и
објасне њихов утицај на
перформансе рачунара
7. pазвити код ученика свест о
опасностима и неопходним
мерама заштите здрављa од
претеране и неправилне употребе
рачунара
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- потребнојеобјаснитиградацију "податакинформација-знање"
иутврдитизначајинформатикеуприкупљањ
уичувањуподатака,
трансформацијиукориснуинформацијуиин
теграцијиузнање;
- завежбање:
превођењаколичинеинформацијаизједнем
ернеједницеудругу,
илипревођењаиздекадногбројевногсистем
аубинарнииобратно,
можесекориститикалкулатор
(којисеналазиусаставуоперативногсистема
);
- важноједасенапримерима (звука,
температуре, слике)
ученицимаприближипроцесдискретизациј
еинформација,
којајенеопходнарадиобраденарачунару;
кодупознавањасаразвојеминформационих
технологијанеупуштатисеуперформансера
чунарапојединихгенерацијавећсагледатим
естоинформационихтехнологијауразвојун
аукеитехникеудатомисторијскомпериодуи
утицајтехнологијенаразвојписмености,
привредеиљудскогдруштвауопште
(реализоватикроздискусију);
принципрадарачунарскогсистемаобјаснит
иправећипаралелусасистемимакојисуучен
ицимавећпознатиизранијегискуства.
-

ученицитребадаупознајуфункционалнемо
гућностикомпонентиипринципрадарачуна
рабезупуштањаудетаљетехничкереализац
ије (електронскесхеме,
конструктивнидетаљиитд.);
- основнекомпонентерачунара:
објаснитиученициманачинповезивањарач
унара, улазно –
излазнепортовеиуређајеспољашњемемори
је,
ацентралнујединицусамонанивоуосновнеб
лок – шеме (матичнаплоча, напајање,
РАМ, процесор, графичка,
звучнаимрежнакарта);
објаснитизначајинаправитихијерархијуути
цајапојединихкомпонентиРСнаперформан
серачунара;
развојкомпонентирачунаратребаприказати
занимљивимвидеоисечцимаидругимматер
ијалимасаИнтернета;
пожељноједасеученицимапокажередослед
расклапањаисклапањарачунара,
иомогућидатосамипонове:
изкомпонентисаставерачунарипокренуга;
корисноједасеученицимаукаженаједноста
внекваровекојемогусамипрепознатииоткл
онити;
- уводећиопштепојмове, например:
капацитетмеморије, брзинапроцесора,
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наставниктребадаупознаученикесавреднос
тимаовихпараметаранашколскимрачунари
ма (користећи „контролнутаблу“
оперативногсистема);
- задомаћи, ученицимогуда,
закућнерачунаре,
направелистукомпонентиињиховихкаракт
еристика;
- радипостизањаважногпедагошкогциља:
развојакодучениканавикезасамосталнокор
ишћењепомоћнелитературе,
уовојнаставнојобластиученицизадомаћиза
датакмогуда,
коришћењемрачунарскихчасописаилиИнт
ернета,
опишуконфигурацијурачунарскогсистема
којаутоммоментуиманајбољеперформансе
.

2

Основе рада
у
оперативно
м систему
8-10
са
графичким
интерфејсо
м

Оспособљавањ
е ученика за
рад са
графичким
оперативним
системима

1. ученици ће
научитидаобјаснеосновнефункци
јеоперативногсистема,
разликуизмеђусистемскогиаплик
ативногсофтвера,
наведуетапеуразвојупрограмског
производа
2.
објаснекарактеристикедистрибуц
ијапрограмскихпроизвода,
разликујуправакоришћењалицен
циранихпрограмскихпроизводаи
информацијадокојихможедоћипу
теммреже.
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Напочеткутемеученикеупознатисациљеви
маиисходиманаставе, односноучења,
планомрадаиначинимаоцењивања
Облицинаставе:
Наставасереализујекрозлабораторијскеве
жбе
Местореализацијенаставе:
Лабораторијскевежбесереализујуурачунар
скојлабораторији
Поделаодељењанагрупе:
Приликомреализацијевежбиодељењеседел
инадвегрупе
Препорукезареализацијунаставе:
- конкретне примере за вежбање

Оцењивањ
е
Вредновањ
е
остваренос
ти исхода
вршити
кроз:
1. Праћење
остваренос
ти исхода
2. Тестове
знања
3. Тестове

3.
подесиосновнепараметреоперати
вногсистема
(регионалнаијезичкаподешавања,
изгледокружењаитд.)
4. покрену икористе
програмекојисуусаставуоператив
ногсистемазауређењетекста,
цртањеиједноставнанумеричкаиз
рачунавања
5.
разликујенаменудатотекеикатало
га,
наведенаменутиповадатотекакоји
сенајчешћекористе,
изабереодговарајућипрограмзапр
егледилиуређивањепојединихтип
овадатотека
(подешавањеподразумеваногпрог
рамазаодређенитипдатотеке)
6.
примењујеосновнеоперацијекојес
екористеприрадусадатотекамаика
талозима,
формирахијерархијскуструктуру
каталога,
архивираидеархивирадатотеке,
каталогеидискове
7.
знадаодреагујенанајчешћепоруке
оперативногсистема
(прибрисањудатотекаикаталога;
призатварањупрограма,
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прилагодити образовном профилу.
практичних
- при реализацији модула инсистирати на вештина
вештинама;
- поделу софтвера урадити на нивоу: ОС,
апликативни софтвер и драјвери и
објаснити њихову намену;
- при подешавању радног окружења
посебну пажњу обратити на регионална
подешавања;
- при реализацији хијерархијске
организације фасцикли објаснити
ученицима њен значај;
- инсталацију софтвера реализовати на
програмима за заштиту рачунара и
архивирање података;
- инсталацију периферних уређаја урадити
на примеру штампача.

аданијепретходносачувандокуме
нт, итд.),
инсталираидеинсталиракориснич
кепрограме,
инсталираидеинсталирауправљач
кепрограмезаперифернеуређаје
8.
користимултимедијалнемогућнос
тиоперативногсистема
9.
објаснидеструктивнемогућности
рачунарскихвируса,
користииподешаваантивируснип
рограм
10.
структуруиперформансеконкретн
ограчунарасагледатикрозелемент
еоперативногсистемаитд..
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3

Текстпроцесор

14-16

Оспособљавањ
е ученика за
рад са
програмима за
обраду текста

1. уме да подеси радно окружење
текст процесора, унесе текст (у
ћириличном и латиничном
писму)
2.
знаипримењујеправиласлепогкуц
ања
3.
користиосновнеоперацијезауређе
њетекста (отклањањегрешака,
уметањетекста, преломреда,
спајањесуседнихпараграфа;
приказивањеисакривањесимбола
заформатирањеињиховапримена,
копирање,
исецањеипремештањеселектован
огтекста)
4.
сачуваунетитекстнанекомспоља
шњеммедијумузачувањеинформа
ција, отворитекстуалнидокумент,
затвориактивнидокумент,
премештасадржајизмеђувишеотв
оренихдокумената,
аутоматскипронађеизаменизадат
итекст
5. уметнеутекст:
специјалнесимболе,
датумивреме, слику,
текстуалнеефекате,
уметнеипозициониранетекстуалн
еобјекте (дијаграме, формуле,
фотографије, итд.)
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На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима
оцењивања
Облици наставе: Настава се реализује
кроз лабораторијске вежбе
Место реализације наставе:
Лабораторијске вежбе се реализују у
рачунарској лабораторији
Подела одељења на групе: Приликом
реализације вежби одељење се дели на две
групе
Препоруке за реализацију наставе:
конкретнепримерезавежбањеприлагодити
образовномпрофилукрозкорелацијусастру
чнимпредметима (форме, текстови,
обрасци, извештајиисл.
сакаквимаћеученикрадитиприобављањуст
ручнихпослова );
ученикетребаупознатисапостојањемдвати
патекстпроцесора –
онихзаснованихнајезицимазаобележавање
текста (нпр. LaTeX, HTML) и WYSIWYG
системакакавћесеобрађиватиуоквирупред
мета;
приреализацијиовогмодулаинсистиратина
правопису,
поштовањуправиласлепогкуцањаиупотреб
уписмаматерњегјезика;
-

Оцењивањ
е
Вредновањ
е
остваренос
ти исхода
вршити
кроз:
1. Праћење
остваренос
ти исхода
2. Тестове
знања
3. Тестове
практичних
вештина

4

Слајдпрезентациј
е

10-12

Оспособљавањ
е ученика за
израду слајд –
презентација и

6.
креиратабелузадатихсвојставакор
ишћењемсредставатекстпроцесор
а
7.
примениоперацијезаформатирањ
етекстаипараграфа
(променасвојставасимболаипараг
рафа,
креирањезаглављаиподножја,
претварањетекстаулисту,
претварањетекстаутабелу,
слагањетекстапоколонама, итд.)
8.
користиалатезаисправљањеграма
тичкихиправописнихгрешака
9. уметненумерацијустраница,
креираикористистилове,
генеришесадржај
10.
користиготовешаблонеиизрадиш
аблонепосопственимпотребама
11.
унесеудокументматематичкефор
муле,
прегледатекстуалнидокументпре
штампе;
подешавапараметрезаштампу,
штампање.

инсистиратинаправилномформатирањупа
раграфа
(максималнокориститимогућностикојепру
жапрограм,
избегаватипоновљенуупотребутастера
„ентер“ и „размак“);
приобрадитабелакаопримерурадититабелу
којаћесекаснијекориститиприизрадицирку
ларногписма;
ученикетребаупознатисалогичкомструкту
ромтипичнихдокумената (молби,
обавештења, итд.), школскихреферата,
семинарскихиматурскихрадова;
завежбуодученикасеможетражитиданефор
матиранитекстодбардесетстранауредепоуг
ледунауређенуверзијудатууформатукојисе
неможеконвертоватиудокументтекстпроц
есора (например, pdf-формат);
указатинапроблемекојимогудаискрснупри
покушајудасештампадокументкадасуинст
алираниуправљачкипрограмизавишештам
пача;
пожељноједаизрадуједноставнијихдокуме
натаученициувежбајукроздомаћезадатке.

1. знају основне етапе при
развоју слајд-презентације,
основне принципе доброг дизајна
презентације (број информација

Напочеткутемеученикеупознатисациљеви
маиисходиманаставе, односноучења,
планомрадаиначинимаоцењивања
Облицинаставе:
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Оцењивањ
е
Вредновањ
е

њихово
презентовање

по слајду, естетика, анимација у
служби садржаја)
2. уме да уради
подешавањерадногокружењапрог
рамазаизрадуслајд-презентација,
одабиродговарајућегтипа
„погледа“ напрезентацију,
израдуфото-албумпрезентације,
основнеоперацијесаслајдом,
дизајнирањепозадинеи „мастера“
слајданазадатиначин,
додавањеиформатирањетекстуал
нихобјеката,
додавањенетекстуалнихобјеката,
анимацијуобјекатаслајда,
анимацијупрелазаизмеђуслајдова
3.
прављењеинтерактивнепрезентац
ије,
подешавањевреметрајањаслајдов
а, аутоматизацијупрезентације,
подешавањепараметараштампеи
штампањепрезентације
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Наставасереализујекрозлабораторијскеве
жбе
Местореализацијенаставе:
Лабораторијскевежбесереализујуурачунар
скојлабораторији
Поделаодељењанагрупе:
Приликомреализацијевежбиодељењеседел
инадвегрупе
Препорукезареализацијунаставе:
- практичну реализацију модула извести у
неком од програма за израду слајд
презентације;
- конкретне примере за вежбање
прилагодити образовном профилу кроз
корелацију са стручним предметима;
- при реализацији овог модула
инсистирати на правопису и употреби
одговарајућег језика тастатуре;
- кроз цео модул ученик треба да ради на
једној презентацији чија је тематика
везана за конкретан образовни профил и
да на њој примени сва усвојена знања и
вештине;
- током излагања градива од стране
наставника на првом двочасу, приказати
ученицима разноврсне примере
презентација: добрих и оних са типичним
грешкама и кроз дискусију доћи до
„правила добре презентације“;
- извођење наставе започети
објашњењима наставника а затим
усмерити ученике да самостално вежбају;
- инсистирати на значају слајд

остваренос
ти исхода
вршити
кроз:
1. Праћење
остваренос
ти исхода
2. Тестове
знања
3. Тестове
практичних
вештина

презентација и важности квалитетног
презентовања, подстицати код ученика
креативност;
- рад на презентацијама организовати
пројектном методом, ученике
организовати по тимовима;
- дати смернице за израду пројекта:
- одлука: тема, циљ, области које пројекат
обухвата (инсистирати на
интердисциплинарности), извори,
применљивост, изводљивост,
- планирање: ток пројекта (кораци
реализације), сценарио, дизајн,
- реализација,
- критеријуми за оцењивање пројекта:
Оствареност циља, мултидисциплинаран
приступ, оригиналност употребљених
материјала, дизајн, мултимедијалност,
интерактивност, техничка реализација,
тимски рад;
- организовати самопроцену и сарадничко
оцењивање;
- консултације са наставником и сарадњу
тима током израде пројекта реализовати
путем система за електронски подржано
учење или неким другим видом
комуникације и сарадње путем Интернета;
- последња два часа ученици презентују
своје радове и дискутују о њима
5

Рад са
табелама

14-16

Оспособљавањ
е ученика за
рад са

1. уме да подешава радно
окружење програма за табеларне
прорачуне
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На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима

Оцењивањ
е
Вредновањ

програмом за
табеларне
прорачуне

6

Интернет и
електронска
комуникација

12-14

Оспособљавањ
е ученика за
коришћење
Интернета и
електронску
комуникацију

2.управља табеларним
документима и чува их у
различитим верзијама
3.уноси податке различитих
типова – појединачно и
аутоматски
4.измени садржаје ћелија
5.сортира и поставља филтере
6.манипулише врстама и
колонама
7.организује радне листове
8.уноси формуле у ћелије
9.форматира ћелије
10.бира, обликује и модификује
графиконе
11.подешава изглед странице за
штампање табеларног документа
12.исправља грешке у формулама
и тексту
13.прегледа и штампа табеларни
документ.

1. схвате предности умрежавања,
разумеју у чему је разлика
између рачунара-сервера и
рачунара-клијената, који посао
обављају Интернет-провајдери,
карактеристике основних
технологија приступа Интернету,
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оцењивања
Облици наставе: Настава се реализује
кроз лабораторијске вежбе
Место реализације наставе:
Лабораторијске вежбе се реализују у
рачунарској лабораторији
Подела одељења на групе: Приликом
реализације вежби одељење се дели на две
групе
Препоруке за реализацију наставе:
- конкретне примере за вежбање
прилагодити образовном профилу кроз
корелацију са стручним предметима;
- при реализацији овог модула
инсистирати на правопису и употреби
одговарајућег језика тастатуре;
- логичке функције: избор функција
прилагодити нивоу знања ученика и
потребама образовног профила;
- форматирање ћелија обрађивати током
два часа;
- при обради графикона, показати
различите врсте графикона (хистограме,
линијске, и „пите“; објаснити њихову
намену; показати подешавање појединих
елемената графикона).
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима
оцењивања
Облици наставе: Настава се реализује
кроз лабораторијске вежбе
Место реализације наставе:

е
остваренос
ти исхода
вршити
кроз:
1. Праћење
остваренос
ти исхода
2. Тестове
знања
3. Тестове
практичних
вештина

Оцењивањ
е
Вредновањ
е
остваренос
ти исхода
вршити

адресирање на Интернету,
принципе функционисања
Интернета, чему служе Интернет
протоколи, како да повеже
рачунар са Интернетом
2. визуализујувебстраницукоришћењемвеб-читача,
крећусевебпространствомкоришћењемадрес
аихиперлинкова,
проналазеипреузимајусадржајеса
веба, користеИнтернетмапе
3.
отвореиподесеналогелектронскеп
оште (вебмејл),
шаљуипреузимајупорукеидатоте
кекоришћењемелектронскепоште
исервисазасинхронукомуникациј
у,
упознајусесаправилимаелектронс
кекомуникације (netiqette)
4.
упознајусесаначиномфункционис
ања, правилимапонашања,
предностимаиопасностимасоција
лнихмрежа;
упознајусесасервисимазадељење
датотеканаИнтернетуипојмомвеб
-апликације (Cloud computing)
5.
отвореналогикористевиртуелнит
елефон, (нпрСкајписл.)
6.разумејупојмове
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Лабораторијске вежбе се реализују у
рачунарској лабораторији
Подела одељења на групе: Приликом
реализације вежби одељење се дели на две
групе
Препоруке за реализацију наставе:
приреализацијиовогмодулаинсистиратина
правописуиупотребиодговарајућегјезикат
астатуре;
полазнатачкаприупознавањулокалнихмре
жатребадабудеконкретнашколскамрежана
којојсемогуилустроватињенесаставнекомп
оненте, топологија, ресурси, клијентсервер, итд.;
- локалнемреже, наконупознавања,
требаставитиуконтекстИнтернета
(мрежесвихмрежа)
икооперативногкоришћењарасположивих
информационихресурса;
- вежбекрстарења (енгл. surf)
ипретраживањатребалобидасууфункцијио
вог, алиидругихпредмета,
какобисекодученикаразвијаланавикакори
шћењаИнтернетазаприкупљањеинформац
ијазапотребесопственогобразовања;
преузимањедатотекасавебавежбатинадато
текамаразнихтипова (текст, слика, видеоклип);
ученициматребаобјаснитикакорадепретра

кроз:
1. Праћење
остваренос
ти исхода
2. Тестове
знања
3. Тестове
практичних
вештина

„електронскатрговина“ и
„електронскобанкарство“,
научекакофункционишеелектрон
скиподржаноучење
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живачкисистемииочемутребаводитирачун
адабисеостварилаефикаснијапретрага;
приреализацијиоветемеинсистиратинамог
ућностимазлоупотребеИнтернетаапоготов
онабезбедностикорисника,
поузданостиинформацијаиспречавањузло
употребедеце;
припретраживањуИнтернетаученикеусмер
итикатражењуобразовнихвебсајтоваикори
шћењусистемазаелектронскоучење;
приобрадиелектронскогпословањадемонс
триратиразличитеврстевебобразацакојисе
користезапоручивањеиплаћањеробепутем
Интернета, поручивањедокумената...;
- показатирадсатекстом,
радсатабеламаискладиштењеподатакаунек
омодсервиса „уоблаку“ (cloud computing),
доступнихпутемвеба;
преузимањесадржајасавебавежбатинапри
меримапреузимањатекста, слика,
клиповаидатотека;
приелектронскојкомуникацијипоштовати
правилалепогпонашања (netiquette).
приреализацијисадржајавезанихзаелектро
нскупоштуобјаснитиученицима „пут“
електронскогписма;
-

доследноспроводитипоштовањеауторских
праваисофтверскихлиценци.

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет

Географија

Разред

Први

Годишњи

Теоријска
настава
70

Недељни

2

Фонд часова

Циљеви предмета

Вежбе

Практична
настава

Настава
блоку

у Укупно
70
2

Циљ наставе географије је стицање нових и продубљивање знања и
објашњења о савременим друштвено географским појавама, процесима и
објектима, као и општа и посебна знања о светској привреди и њеним
фундаменталним везама са становништвом и природном средином.
Допринос географије у стварању реалне и исправне слике Србије у светским
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размерама по свим темама и аспектима друштвене географије.
Географија за први или други разред стредњих стручних школа, Мирко
Литература
(препоручена Грчић
литература и која се користи)

1.

2.

са

Наставна
тема/модул

Увод

Становништво,
религија, култура

другим

Историја, српски језик и књижевност, грађанско васпитање, рачунарство и
информатика, екологија, верска настава

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација
предметима

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода тема/модула

2

Кроз наставу географије
ученици развијају знања
и разумевања о основним
увидним појмовима,
појавама и процесима из
области друштвене
географије.

Примењује и тумачи
различите изворе са
географским информацијама;
објашњава утицај
географских фактора на
развој света.

Наставни програм
друштвене географије је
конципран и у складу је са
савременом улогом
географије у средњем
стручном образовању.

У склопу све
четири наставне
теме које се
обрађују у
настави
географије,
ученици се прате
континуирано,

18

Стицање знања о
порасту, кретањима и
територијалном
размештају светског
становништва, основним
чиниоцима који

Објашњава савремене
проблеме човечанства
(сукоби, незапосленост,
недостатак пијаће воде,
дискриминација);
историјскогеографске

Води се рачуна о
циљевима и задацима
средњег стручног
образовања, задацима
савремене наставе
географије, условима у

уз уважавање
индивидуалних
карактеристика
сваког ученика

47

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

повезујуразличите
друштвене и културне
заједнице.

3.

4.

Насеља

Политичке и
економске
карактеристике
савременог света

Подручје рада

6
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Стицање знања о
типовима насеља,
њиховом утицају на
животну средину.
Уочавање
трансформације насеља и
њихових мрежа и
система.
Стицање знања о
међународним односима
и глобалној
међузависности у
савременом свету;
научним достигнућима и
технолошком напредку и
њиховом утицају на
друштвене промене; о
међународним
организацијама као
оквиру за решавање
проблема у савременом
свету.

факторе и процењује њихов
утицај на друштвене и
економске токове у Србији и
свету.

којима се реализује
наставни предмет,
расположивим наставним
средствима.

Објашњава утицај насеља на
трансформацију регија на
локалном и глобалном нивоу.
Наводи факторе развоја и
трансформације насеља и
њихових мрежа и система.

Неизбежна је употреба
географских карата,
статистички показатељи се
користе у циљу
рангирања, издвајања,
графичког представљања и
анализе.

кроз различите
начине
вредновања
њихових знања и
умења,

Развијање ставова и
вредности о економској и
тржишној орјентацији,
једнаким правима људи без
обзира на расну, националну,
верску и другу припадност,
анализира глобалне
друштвене промене и њихов
утицај на друштвене и
економске токове на
глобалном нивоу.

Ученици могу радити
кратке презентације
интересантних
туристичких дестинација
при чему ће користити
стечена знања и умења
постављена задацима
наставе географије.

уз подршку и
мотивацију за
стицање нових
знања.

Хемија, неметали и графичарство
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Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет

Физика

Разред

Први
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
66

Недељни

2

Фонд часова

8

Практична
настава
/

Настава
блоку
/

/

/

/

у Укупно
74
2

Стицање функционалне писмености и знања о физичким појавама и
оспособљавање за птимену знања, стицање радних навика, формирање
основе за даље образовање
Татјана М. Бобић, Милан О. Распоповић „Физика за први разред
Литература
(препоручена четворогодишњих средњих стручних школа“ Завод за убеник-Београд 2008;
Татјана М. Бобић, Милан О. Распоповић „Збирка задатака са приручником за
литература и која се користи)
лабораторијске вежбе „Завод за удбенике-Београд 2008;
Физика-математика
Корелација
са
другим
предметима

1.

Наставна
тема/модул

Увод

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Циљеви предмета

4

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модула

Начин остваривања
принципа, циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Упознавање
ученика са физиком

Оспособљавање
ученика да

Усменим излагањем,
монолашко-дијалошком

Вредновање
остварености
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и њеним методама и
захтевима;
Упознавање
ученика са
сабирањем и
разлагањем вектора

2.

3.

Кинематика

Динамика

16

21

Упознавање
ученика са
механичким
кретањем, величина
које карактеришу
м.кретање
(праволинијско,
кружно и
ротационо) и
аналогије величина
којима се описујеу
ова кретања
Упознавање
ученика са
Њутновим законима
механике,
узајамним
деловањем тела,
референтним
системима,
основним законима
динамике ротације,
механичким радом,
снагом и енергијом

дафинишу шта
проучава физика,
њене методе и
законе
Оспособљавање
ученика да
сабирају и разлажу
векторе
Оспособљавање
ученика да
дефинишу
механичка
кретања, величине
које карактришу
механичко
кретање и
аналогијом
величина кијима се
описују сва
кретања
Оспособљавање
ученика да
дефинишу
Њутнове законе
механике, узајамна
деловања тела,
референтне
системе, основне
законе динамике
ротације, м.рад,
снагу и енерију
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методом, провером домаћих
задатака, путем семинарских
радова, додатим и
допунским радом

ученичких постигнућа
кроз праћење исхода,
усмену проверу
знања, тестове знања.

4.

5.

6.

Гравитационо и
електрично поље

Закони одржавања

Молекулска физика

Подручје рада

14

12

7

Упознавање
ученика са
Њутновим законима
гравитације,
величинама са
којима се
гравитационо поље
описује, Кулоновим
законом,
величинама којима
се електростатичко
поље описује и
кондензаторима
Упознавање
ученика са
физичким
системима,
законима
одржавања, I и II
принципом
термодинамике
Упознавање
ученика са
особинама чврстих
тела, течности и
закона идеалних
гасова

Оспособљавање
ученика да
дефинишу Њутнов
закон гравитације
Кулоновим
законом и
величинама којима
се гравитационо и
електростатичко
поље описују
Оспособљавање
ученика да
дефинишу физичке
системе, законе
одржавања, I и II
принцип
термодинамике
Оспособљавање
ученика да
дефинишу
законитости код
чврстих тела,
течности и
идеалних гасова.

Хемија, неметали и графичарство
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Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет

Биологија

Разред

први

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава у блоку

Укупно

Годишњи

70

/

/

/

70

Недељни

2

/

/

/

2

Циљеви предмета

Усвајање појмова и разумевање законитости у живом свету
Развијање правилног односа према природи
Развијање еколошке свести и културе

Литература (препоручена литература
и која се користи)

Биологија за 1 и 2 разред средње школе Драгослав Маринковић, Катица Пауновић,
Вељко Терзија
Екологија и заштита животне средине за 1 разред средњих школа Иво Савић, Вељко
Терзија
Хемија, микробиологија, Безбедност и заштита на раду

Корелација са другим предметима
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2.

3.

4.

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

1.

Наставна тема/модул

КАРАКТЕРИСТИКЕ
ЖИВИХ БИЋА
1

ВИРУСИ

БАКТЕРИЈЕ

Биологија ћелије

1

2

Циљеви теме/модула

Упознавање са
особинама живих
бића и нивоима
организације
биолошких система
Упознавање са
општим
карактеристикама
вируса
Упознавање са
општим
карактеристикама
бактерија

8

Упознавање са
ћелијском грађом,
функцијом ћелије и
ћелијским деобама

5.

Метаболизам

4

Упознавање са
метаболичким
процесима

6.

Животни феномени
који проистичу из

2

Упознавање са
енергетиком

Исходи
теме/модула

Начин остваривања
принципа, циљева и исхода
тема/модула

Дефинише предмет
проучавања
биологије, наведе
особине живих
бића
Зна опште
карактеристике
вируса
Зна опште
карактеристике
бактерија
Објасни хемијску
структуру ћелије,
разлике између
биљне и
животињске ћелије
Објасни ток и
значај
метаболичких
процеса
Објасни улогу
нервног и
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Начин праћења и
вредновања
ученичких постигнућа
Усмено излагање
Тест
Активност на часу
Усмено излагање
Тест
Активност на часу

Усменим излагањем,
монолошко – дијалошком
методом, групним
понављањем, провером
домаћих задатака, путем
семинарских радова,
додатним и допунским
радом

Усмено излагање
Тест
Активност на часу
Усмено излагање
Тест
Активност на часу

Усмено излагање
Усмено излагање
Активност на часу

метаболичких
процеса
Основни принципи
науке о наслеђивању

7.

човековог организма

Упознавање са
основним појмовима
наслеђивања особина

17

Екологија и заштита
животне средине
8.
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Упознавање са
основним појмовима
екологије,
оспособљавање за
очување и
унапређивање
животне средине,
развијање еколошке
културе

мишићног система
у процесу рада
Упореди ДНК,
хроматин и
хромозом,
дефинише ген,
геном, генотип и
фенотип, објасни
правила и типове
наслеђивања,
наведе наследне
болести човека
Дефинише појмове
екологије, наведе
изворе загађивања
животне средине и
мере заштите

Подручје рада

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет

Општа и неорганска хемија – теорија и вежбе

Разред

први

Фонд часова

Теоријска

Вежбе

Усмено излагање
Тест
Активност на часу

Практична
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Настава у

Усмено излагање

Укупно

Годишњи

настава
140

Недељни

4

Циљеви предмета

140

настава
/

блоку
60

340

4

/

/

8

стицање систематских знања о основним хемијским променама, процесима и законитостима која су неопходна
заразумевање и тумачење појава у природи;
оспособљавање ученика да на основу места у Периодном систему елемената процењују својства елемената и
њихових једињења;
овладавање знањима о дисперзним системима и начинима изражавања концентрација, као и о основним својствима
колоидних система;
уочавање значаја елемената и једињења у животу, могућност примене у индустријској пракси и њиховом утицају
на животну средину;
овладавање техником рада у лабораторији и развијање вештина и навика које ће ученицима омогућити да се
укључе у рад;
развијање путем самосталног експерименталног рада стваралачке способности ученика, способности да повезују
теорију са праксом и формирају правилан однос према раду;
развијање смисла за организован рад, тачност, систематичност, уредност, опрезност и економичност;
развијање аналитичког мишљења, логичког закључивања и продубљивање интелектуалне радозналости;
развијање навика код ученика које ће доприносити унапређивању и заштити природе и животне средине.
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Литература (препоручена
литература и која се
користи)
Корелација са другим
предметима

Невенка Рајић, Ђорђе Стојаковић – Општа и неорганска хемија за I разред средње школе; Општа и неорганска
хемија за први разред средње школе, Гордана Исаковић, Љиљана Лукић, Миливоје Исаковић и Наташа
Панајотовић, Практикум за важбе из Опште и неорганске хемије за први разред, Гордана Исаковић и Љиљана
Лукић, Збирка решених задатака из опште и неорганске хемије за први разред -Лија Стефан, Хемија општа и
неорганска, универзитетски уџбеник– Станимир Арсенијевић
Аналитичка хемија, извори загађења животне средине, физичка хемија, испитивање тла, воде и ваздуха, хемијска
технологија
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Увод у хемију

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Наставна тема/модул

Циљеви
теме/модула

Исходи теме/модула

2

Стицање знања и
историјату хемије,
материје, смеше,
елемената,
једињења,
хемијских симбола
и хемијских
формула

Дефинише,материју,
супстанцу,смешу,
хемијске елементе и
једињења,пише хемијске
симболе, формуле и
једначине

11

Стицање знања о
структури материје

Типови хемијских веза 11

Стицање знања о
хемијским везама у
молекулима
елемената и
једињења

Хемијски закони

Стицање
систематских

Структура атома

10

објасни грађу
атома,дефинише,изотопе
објасни структуру
електронског омотача,
oдреди електронску
конфигурацију елемента,
оспособи да користе
Периодни систем
елемената и да на основу
места елемената у ПСЕ,
процењује својства
елемената и њихових
једињења.
схвате појмове енергије
јонизације, афинитет
према електрону и
електронегативност, као и
образовање основних
типова веза, првенствено
јонске ковалентне везе
разликује елементе,
једињења, смеше;
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Начин остваривања
принципа, циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Разговор, усмено излагање,
вежбање и понављење,
увежбавање

Разговор, писмено и
усмено испитивање,
посматрање и
вредновање залагања на
часу

Разговор, усмено излагање,
вежбање и понављење,
увежбавање
Разговор, писмено и
усмено испитивање,
посматрање и
вредновање залагања на
часу

Разговор, усмено излагање,
вежбање и понављење,
увежбавање

Разговор, писмено и
усмено испитивање,
посматрање и
вредновање залагања на
часу

Разговор, усмено излагање,
вежбање и понављење,

Разговор, писмено и
усмено испитивање,

Стехиометријски
прорачуни на основу
хемијске формуле

Брзина хемијске
реакције и хемијска
равнотежа

Дисперзни системи

6

знања о основним
хемијским
променама,
процесима и
законитостима која
су неопходна
заразумевање и
тумачење појава у
природи
Стицање знања о
процентном
саставу елемената у
једињењу и
постављању
хемијских формула
на основу познатог
процентног састава

10

Стицање знања о
брзини хемијских
реакција и
факторима који на
њу утичу

17

Стицање знање о
дисперзним
системима и
начинима
изражавања
концентрације

дефинише мол моларну
масу, моларну запремину,
бројност јединки,
Авогадров број, Ar и
Mrкористи симболе и
формуле при писању
хемијских реакција и
једначина
Израчуна процентни
састав елемената у
једињењу, да напише
хемијску фомулу на
основу процента
елемената у датом
једињењу
Напише израз за брзину
хемијске реакције за дати
хемијски процес, напише
израз за константу
хемијске равнотеже,
дефинише повратне и
неповратне хемијске
процесе
дефинише појам
дисперзног система
разликује врсте и својства
дисперзних система,
основне карактеристике
раствора и карактеристике
колоида,дефинише
појмове растворљивост,
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вежбавање, израчунавање

Разговор, усмено излагање,
вежбање и понављење,
увежбавање ,израчунавање

Разговор, усмено излагање,
вежбање и понављење,
увежбавање , израчунавање

Разговор, усмено излагање,
вежбање и понављење,
Увежбавање, израчунавање

посматрање и
вредновање залагања на
часу

Разговор, писмено и
усмено испитивање,
посматрање и
вредновање залагања на
часу

Разговор, писмено и
усмено испитивање,
посматрање и
вредновање залагања на
часу

Разговор, писмено и
усмено испитивање,
посматрање и
вредновање залагања на
часу

раствор, растворена
супстанца,
растварачдефинише појам
концентрације и објасни
начине изражавања
концентрације раствора

Класификација
неорганских једињења

Оксидо – редукциони
процеси

20

Стицање знања о
класама
неорганских
једињења (оксиди,
базе, киселине и
соли)

6

Стицање знања о
оксидоредукционим

научи поделу ових
једињења и њихова
најбитнија својства,
објасни појам оксида,
поделу, добијање и
номенклатуру оксида
објасни поделу, добијање
и дисоцијацију база
објасни поделу, добијање
и дисоцијацију киселина
дефинише,електролитичку
дисоцијацију и степен
дисоцијације ,објасни
дисоцијацију воде и рН
вредност,дефинише и
објасни улогу индикатора
пуфера,објасни добијање
и дисоцијацију соли
разликује врсте соли
(киселе, базне и
неутралне) објасни
хидролизу соли
дефинише појам
оксидационог броја
објасни процесе
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Разговор, усмено излагање,
вежбање и понављење,
Увежбавање,писање
хемијских формула
једињења и једначина
Разговор, писмено и
усмено испитивање,
посматрање и
вредновање залагања на
часу

Разговор, усмено излагање,
вежбање и понављење,
увежбавање

Разговор, писмено и
усмено испитивање,
посматрање и

процесима

Стехиометријски
прорачуни на основу
хемијских једначина

Водоник, кисеоник,
вода

Прва група Периодног
система елемената

8

4

4

Стицање знања о
прорачунима
реактната и
продуката у
хемијским
процесима са
чистим и нечистим
супстанцама
Стицање знања о
водонику,
кисеонику и води

стицање знања о
својствима
елемената и
једињења. Ia групе
ПСЕ

оксидације и редукције
дефинише појмове
оксидационог и
редукционог средства
одреди коефицијенте у
оксидо-редукционим
једначинама

Напише хемијску
једначину за дати
хемијски процес, израчуна
молске масе и уради
прорачун
науче поступке добијања,
својства и примену
водоника и кисеоника, а
код воде и налажење,
својства и значај.
Наведе и објасни својства
елемената прве групе,
Објасни зависност
својставаелемената од
њихове електронске
конфигурације,наведе и
објасни карактеристична
једињења натријума и
калијума, њихова својства
и употребу
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вредновање залагања на
часу

Разговор, усмено излагање,
вежбање и понављење,
Увежбавање, писање
хемијских једначина и
израчунавање
Разговор, усмено излагање,
вежбање и понављење,
увежбавање

Разговор, усмено излагање,
вежбање и понављење,
Увежбавање, писање
хемијских једначина и
израчунавање

Разговор, писмено и
усмено испитивање,
посматрање и
вредновање залагања на
часу
Разговор, писмено и
усмено испитивање,
посматрање и
вредновање залагања на
часу

Разговор, писмено и
усмено испитивање,
посматрање и
вредновање залагања на
часу

Друга група
Периодног система
елемената

Трећа група
Периодног система
елемената

Четврта група
Периодног система
елемената

Пета група Периодног
система елемената

4

стицање знања о
својствима
елемената и
једињења. IIa групе
ПСЕ

4

стицање знања о
својствима
елемената и
једињења. IIIa
групе ПСЕ

5

стицање знања о
својствима
елемената и
једињења. IVa
групе ПСЕ

5

стицање знања о
својствима
елемената и
једињења. Va групе
ПСЕ

Наведе и објасни општа
својства елемената друге
групе,објасни зависност
својстава елемената од
њихове електронске
конфигурације
карактеристична
једињења магнезијума и
калцијума, њихова
својства и употребу
Објасни зависност
својстава елемената од
њихове електронске
конфигурације
наведе и објасни својства
алуминијума и његових
једињења
Наведе и објасни
понашање оксида
угљеника и карбонатне
киселине,наведе и објасни
понашање и употребу
оксида силицијума и
натријум-силиката
Објасни зависност
својстава елемената од
њихове електронске
конфигурације,наведе и
објасни својства и
употребу азота и његових
једињења,наведе и
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Разговор, усмено излагање,
вежбање и понављење,
увежбавање, писање
хемијских једначина и
израчунавање

Разговор, усмено излагање,
вежбање и понављење,
увежбавање писање
хемијских једначина и
израчунавање ,
Разговор, усмено излагање,
вежбање и понављење,
увежбавање писање
хемијских једначина и
израчунавање

Разговор, усмено излагање,
вежбање и понављење,
увежбавање писање
хемијских једначина и

Разговор, писмено и
усмено испитивање,
посматрање и
вредновање залагања на
часу

Разговор, писмено и
усмено испитивање,
посматрање и
вредновање залагања на
часу

Разговор, писмено и
усмено испитивање,
посматрање и
вредновање залагања на
часу

Разговор, писмено и
усмено испитивање,
посматрање и
вредновање залагања на
часу

Шеста група
Периодног система
елемената

Седма група
Периодног система
елемената

3

4

Прелазни елементи

5

Систематизација

2

објасни својства и
употребу фосфора и
његових једињења

израчунавање

Објасни зависност
својстава елемената од
њихове електронске
конфигурације,наведе и
објасни својства и
употребу сумпора и
његових једињења

Разговор, усмено излагање,
вежбање и понављење,
увежбавање писање
хемијских једначина и
израчунавање

Објасни зависност
својстава елемената од
њихове електронске
конфигурације, наведе и
објасни својства и
употребу халогених
елемената и њихових
једињења (хидрида,
оксида, киселина и соли)

Разговор, усмено излагање,
вежбање и понављење,
увежбавање писање
хемијских једначина и
израчунавање

Стицање знања о
прелазним
елементима и
њиховим
једињењима

Наведе и објасни општа
својства прелазних
елеменатанаведе и објасни
својства и употребу
хрома,мангана,
гвожђа,бакра, цинка ,
живе и њихових једињења

Разговор, усмено излагање,
вежбање и понављење,
Увежбавање, писање
хемијских једначина и
израчунавање

Стицање знања о
принципима
систематизације

Објасни структуру атома
елемента, молекула
једињења, по групама

стицање знања о
својствима
елемената и
једињења. VIa
групе ПСЕ

стицање знања о
својствима
елемената и
једињења. VIIa
групе ПСЕ
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Разговор, писмено и
усмено испитивање,
посматрање и
вредновање залагања на
часу

Разговор, писмено и
усмено испитивање,
посматрање и
вредновање залагања на
часу

Разговор, писмено и
усмено испитивање,
посматрање и
вредновање залагања на
часу

разговор
Разговор, усмено излагање,

ПСЕ, научи прорачуне и
припремање раствора

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ СЕ РЕАЛИЗУЈУ СА 140 ЧАСОВА
Лабораторијски рад наставник треба да планира тако да следи после усвојених теоријских знања. Демонстрационе огледе треба
наставник сам да одабере према очигледности Избор и број експеримената треба да буде примерен знањима ученика и времену потребном
за њихову реализацију. Експерименте треба да изводи сваки ученик самостално и да води лабораторијски дневник рада.
Имајући у виду специфичности лабораторијског рада, треба инсистирати на томе да ученици схвате узроке опасности који се
јављају при овом раду, као и на опасности које настају у погонима предузећа. Настојати да се код ученика развија сазнање о обавезности и
примени средстава заштите на раду. Природа садржаја овог предмета захтева да се при реализацији користе савремена наставна средства.

Наставна тема/модул

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

НАСТАВА У БЛОКУ СЕ РЕАЛИЗУЈУ СА 60 ЧАСОВА

1.

Основне карактеристике
производње у хемијској
индустрији.

2.

Обилизак погона производње
воде, метеоролошких
10
станица и лабораторија у
којима се врше анализе воде,

10

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

Упознавање са
карактеристикама
технолошког процеса
добијања плавог
камена
Упознати ученике са
метеоролошким
станицама и
лабораторијама у

Ученици разумеју
карактеристике
технолошког процеса
добијања плавог
камена
Ученици су видели и
упознали се са радом
метеоролошке
станице у Бору,као и
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Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких постигнућа

Организована посета
погону за добијање
плавог камена.

Усмена провера
знања и прегед
дневника са блокнаставе.

Организована посета
Институту за рударство
и металургију.

Усмена провера
знања и прегед
дневника са блокнаставе.

земље и ваздуха.

којима се врше
анализе воде, земље и
ваздуха.

Добијање хемијски чистих
супстанци. Израда хемијских
препарата по избору.
3.

10

Стицање теоријског
знања и практичних
вештина за добијање
препарата зелена
галица

Добијање хемијски
Групни рад, рад у
чистог препарата и
лабораторији
израчунавање приноса

10

Стицање теоријског
знања о узроцима и
врстама опасности у
погонима и
лабораторијама

Ученици знају и
разумеју узроке и
врсте опасности у
лабораторијама и
погонима.

Упознавање ученика
са основним мерама
заштите на раду и
заштите животне
средине.
Упознавање ученика
са коришћењем
рачунара за израду и
преглед презентација

Ученици знају и
разумеју основне мере
заштите на раду и
заштите животне
средине.
Ученици знају да
израде и прегледају
презентације на
интернету.

Узроци и врсте опасности у
погонима и лабораторијама
4.

5.

6.

Спровођење мера заштите на
раду и заштите животне
средине.
Компјутерска презентација
огледа

са извођењем
различитих
лабораторијских
анализа у области зжс.

10

10
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Усмена провера
знања, посматрање
експерименталног
рада,извођења
прорачуна и прегед
дневника са блокнаставе.

Монолошка и
дијалошка метода у
просторијама
школе,као и
организована посета
ватрогасне јединице.

Усмена провера
знања и прегед
дневника са блокнаставе.

Монолошка, дијалошка
метода, метода
показивања.

Усмена провера
знања и прегед
дневника са блокнаставе.

Монолошка, дијалошка
метода, метода
показивања.

Усмена провера
знања и прегед
презентација.

Подручје рада

Сва под. Рада

Образовни профил

сви профили

Предмет

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Разред

Први
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
37

Недељни

1

Фонд часова

-

Практична
настава
-

Настава
блоку
-

-

-

-

Литература
(препоручена
литература и која се користи)
са

37
1

Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање
ставова који су претпоставка за успешан, одговоран и ангажован живот у
демократском друштву;
Оснаживање ученика за поштовање, одбрану и афирмацију вредности
демократског друштва;
Јачање друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању
сваког облика дискриминације и насиља.
Приручник за грађанско васпитање за I разред

Циљеви предмета

Корелација
предметима

у Укупно

другим

Српски језик и књижевност
Историја
Социологија са правима грађана
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1.

Ја, ми и други

2.

Комуникација у
групи

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Наставна
тема/модул

9

8

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

Подстицањe ученика на
међусобно упознавање
Подстицање ученика да
сагледају међусобне
сличности и разлике и
уваже их
Развој негативног става
према било ком облику
дискриминације

-По завршетку теме
ученик ће бити у стању
да:
Анализира своје
особине и уме да их
представи другима
Препозна, анализира
сличности и разлике
унутар групе
Прихвата друге
ученике и уважава
њихову различитост
Препозна предрасуде,
стереотипе,
дискриминацију,
нетолеранцију по
различитим основама
Препозна последице
постојања
нетолеранцје,
дискриминације,
стереотипа, предрасуда

Искаже,образложи и
Оспособљавање ученика за брани мишљење
комуникацију у групи
аргументима
Активно слуша
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Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода тема/модула
На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе /
учења, планом рада и
начинима оцењивања.
Активности у уводном
делу програма треба тако
организовати да се
обезбеди међусобно
упознавање ученика,
упознавање ученика са
циљевима и наставним
садржајима предмета,
али и тако да пруже
наставнику почетни увид
у то са каквим знањима,
ставовима и вештинама
из области грађанског
васпитања група
располаже.
Реализација програма
треба да се одвија у
складу са принципима
активне, проблемске и
истраживачке наставе са
сталним рефлексијама на
одговарајуће појаве из

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

праћење
остварености
исхода кроз
разговор

праћење
остварености
исхода кроз
разговор

Дебатује и дискутује
на неугрожавајући
начин, уважавајући
мишљење других
Објасни разлику
између дијалога и
дебате
Објасни разлоге и
начине настанка
гласина у свакодневној
комуникацији и
објасни последице које
изазивају гласине

3.

Односи у
групи/заједници

20

Ради у групи/тиму
Препозна прдености
групног/тимског рада
Учествује у доношењу
Оспособљавање ученика за групних одлука
рад у групи/тиму и
Разликје могуће облике
међусобну сарадњу
учешћа младих
Подстицање ученика да
Објасни
сукобе решавају на
потрбу,важност
конструктиван начин и да
партиципације младих
избегавју сукобе
Објасни степене и
Оспособљавање ученика
облике учешћа младих
да препозна примере
у сакодневном животу
насиље у својој средини
Објасни разлоге,ток и
последице сукоба
Објасни ефекте
конфликта на ток
комуникације
Уочи факторе који
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друштвеног контекста
прошлости и
садашњости.
Квалитет наставе се
обезбеђује
усаглашавањем садржаја
са одговарајућим
методичким
активностима и сталном
разменом информација
унутар групе.
Добар индикатор
успешне наставе је
способност ученика да
адекватно примењују
стечена знања и вештине
и да у пракси изражавају
ставове и вредности
демократског друштва.
Наставник треба да
пружи неопходну помоћ
и подршку ученицима у
припреми и реализацији
активности,а заједно са
групом да обезбеди
повратну информацију о
њеној успешности.
У реализацији овог
програма наставник је
извор знања, организатор
и водитељ ученичких
активности и особа која
даје повратну

праћење
остварености
исхода кроз
разговор

одређују понашање у
ситуацијама конфликта
Анализира сукоб из
различитих улова,
(препознаје потребе и
страхове актера сукоба)
и налаи конструктивна
решења прихватљива
за обе стране у сукобу.
Образложи предности
конструктивног начине
решавања сукоба
Објасни значај
посредовања у сукобу
Препозна и објасни
врсте насиља
Детектује,анализира
узроке насиља (у
својој средини, међу
вршњацима, школи)
Детектуј,анализира
могуће начине
реаговања појединца у
ситуацијама
вршњачког насиља , из
позиције жртве насиља
и из позиције
посматрача
Прихвати одговорност
за сопствено понашање
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информацију.
Повратна информација
је од великог значаја не
само за процес стицања
сазнања, већ и за
подстицање
самопоуздања, учешћа у
раду групе и мотивације
за предмет
За успешно реализовање
наставе број ученика у
групи не би требала да
буде већа од 25 ученика.
Оптималан број ученика
је 15-20 ученика

Подручје рада

Сва под. Рада

Образовни профил

сви профили

Предмет

Верска настава

Разред

I

Годишњи

Теоријска
настава
37

Недељни

1

Фонд часова

Циљеви
предмета

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно
37
1

Циљ наставе у 1. разреду средње школе јесте да се код ученика изгради свест о томе да је
хришћанство Црква, тј. конкретна Литургијска заједница, као и да се ученицима скрене пажња на
то да је појам личности кључни појам без ког се хришћанство не може разумети.
Православни катихизис за I и II разред средње школе.

Литература
(препоручена
литература и
која се
користи)
Корелација
Ликовна култура, Српски језик.
са другим
предметима
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1

увод

2

Хришћанство је
Црква

3

4

5

6

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Наставна тема/модул

Појам о Богу у
Хришћанству
Познање Бога кроз
Исуса Христа у
Цркви
Крштење и
Рукоположење као
сједињење са
Христом у
Литургији
Сликарство као
израз човековог
односа према Богу и
свету који га

1

4

2

3

Циљеви
теме/модула
Циљ је да се
ученици упознају са
вероучитељем и
садржајем и
програмом у Верске
наставе у I разреду.
Циљ теме је да
ученици разумеју да
бити Хришћанин
значи припадати
Цркви.
Циљ је да ученици
стекну увид у
поимање Бога у
Хришћанству
До познања Бога
долазимо у Цркви
кроз Исуса Христа

Исходи
теме/модула

Начин остваривања
принципа, циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

кроз обнављање градива и
разговор са ученицима

оцењивање је описно,
оцењује се оценама:
задовољава, добар,
истиче се

Упознавање

Разумевање
припадања
Цркви.
да ученици
стекну увид у
поимање Бога у
Хришћанству
Познање Бога
кроз Цркву

10

Упознавање са Св
тајнама

да ученици
разумеју св тајне

7

разумевање разлике
између
иконографије и
световног

циљ црквене
уметности
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окружује

сликарства

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет

Техничко цртање и машински елементи

Разред

I
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
70

Недељни

2

Фонд часова

/

Практична
настава
/

Настава
блоку
/

/

/

/

у Укупно
70
2

Циљ овог предмета је да ученици стекну техничку писменост, за
представљање у простору машинских делова, склопова, машина и
постројења и да схвате њихову функционалност

Циљеви предмета

Литература
(препоручена Техничко цртање са машинским елементима – Спасоје Драпић, Данило
литература и која се користи)
Гачић
Корелација
предметима

са

другим

Машине, апарати и операције; физика
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2

Увод

Нацртна
геометрија

3

Техничко цртање

4

Основни појмови
из отпорности
материјала

часова
(трајање

Редни број
наставне
теме/модула

1

Наставна
тема/модул

5

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

Ученици треба да схвате шта је
Разумевање значаја
технички цртеж, стандарде формате
техничког цртања, појма
техничких цртежа, размере, врсте линија размере

Разумевање простора и
геометријских облика у
њему, припремање за
приказивање машинских
елемената

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода тема/модула
Знање се стиче
увежбавањем,
коришћењем цртежа,
прибора за цртање,
схема, прописа,
узорака
Знање се стиче
увежбавањем,
коришћењем цртежа,
прибора за цртање,
схема, прописа,
узорака

15

Ученици треба да науче врсте
пројицирања, карактеристике сваке
пројекције

15

Развијање тачности,
Ученици треба да науче да одређују
прецизностиуредности,
потребан број пројекција за приказивање оспособљавање ученика за
предмета и да науче врсте пресека, да
одређивање потребног
читају техничке цртеже
броја пројекција и читање
техничких цртежа

Знање се стиче
увежбавањем,
коришћењем цртежа,
прибора за цртање,
схема, прописа,
узорака

5

Ученици треба да схвате основне
појмове из отпорности материјала,
основне облике напрезања, оптерећења,

Коришћење шема,
израчувања напона

72

Разумевање отпорности
материјала

Начин
праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа
Разговор
Усмено
излагање
Усмена
провера
Посматрањ
е
Разговор
Усмено
излагање
Усмена
провера
Графички
задаци
Посматрањ
е
Разговор
Усмено
излагање
Усмена
провера
Графички
задаци
Посматрањ
е
Разговор

напоне који се јављају у материјалима

4

Машински
елементи

38

Ученици треба да схвате, да науче
конструкцијске облике и карактеристике
нераздвојиве и раздвојиве везе, елементе
кружног кретања и елементе за пренос
снаге, да науче да представљају
постројења хемијске индустрије у
техничкој документацији

73

Усмено
излагање
Усмена
провера
Разумевање машине као
скуп делова са одређеним
облицима и функцијама,
упознавање основних
машинских елемената који
су карактеристични за све
врсте машина, врсте
оптерећења, основа
димензионисања
елемената

Применити знање кроз
примере, преко слика,
цртежа, шема

Посматрањ
е
Разговор
Усмено
излагање
Усмена
провера
Графички
задаци

Подручје рада
Образовни профил

Хемија, неметали и гарфичарство
Техничар за заштиту животне средине

Предмет

Српски језик и књижевност

Разред

други
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
105

Недељни

3

Фонд часова

Циљеви предмета

Настава у
блоку
/

Укупно

/

Практична
настава
/

/

/

/

3

105

Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику;
Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног
(стандардног) језика у усмeном и писаном изражавању;
Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и
неговање културе дијалога;
Оспособљавање за ефикасно комуницирање;
Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике;
Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности;
Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова;
Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина;
Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште
књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у
књижевности;
Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа;
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Препоручена литература
за реализацију предмета

Грађанско васпитање/Верска настава
Историја

Корелација са другим
предметима

Редни број
наставне
теме/модул
а

1.

Развијање хуманистичког и књижевног образовања и васпитања на најбољим
делима српске и светске културне баштине;
Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности;
Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;
Развијање трајног интересовања за нова сазнања.
М. Николић – Методика наставе српског језика и књижевности
Љ. Николић, Б. Милић – Читанка са књижевнотеоријским појмовима за други
разред гимназија и средњих стручних школа
Д. Живковић – Теорија књижевности са теоријом писмености
Ј. Деретић – Историја српске књижевности
П. Пијановић – Књижевност и српски језик
Ч. Ђорђевић и П. Лучић – Књижевност и српски језик
Ж. Станојчић и Љ. Поповић – Граматика српског језика
Лектира, речници, лексикони, енциклопедије

Трај
ање
теме
Настав
/мод
на
ула
тема/мо
(бро
дул
ј
часо
ва)
8

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

Препоручени начин
оцењивања теме/модула

Начин
остваривања
принципа,циљева
и исхода
тема/модула

Упознавање са
европским културним,
духовним и мисаоним

По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:
наведе особености барока,

Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
праћење остварености

На почетку теме
ученике упознати
са циљевима и
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тенденцијама 17. и 18.
века и њиховим
утицајима на српску
књижевност

Просве
титељс
тво

2.

Романт
изам

30

класицизма и
просветитељства и њихове
представнике у књижевности
објасни значај Венцловића,
Орфелина и Доситеја
Обрадовића за развој језика и
књижевности код Срба
препозна одлике
просветитељства на
обрађеним делима
објасни значај Доситејевог
рада за српску културу и
књижевност
направи паралелу у обради
истих мотива у европској и
српској књижевности
наведе особине ликова у
обрађеним делима и заузме
став према њиховим
поступцима
Упознавање са поетиком По завршетку теме ученик ће
романтизма,
бити у стању да:
представницима и
наведе представнике
делима европске и српске романтизма и њихова дела
књижевности
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
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исхода
тестове знања
усмено излагање
активност на часу

исходима наставе
/ учења, планом
рада и начинима
оцењивања.

Домаћи задаци
Школски писмени задаци
Могућност
гледања
екранизације
неких од дела
реалистичке
књижевности

3.

28

Реализа
м

4.

6
Лектир
а

5.

20

тумачи уметнички свет и
стваралачке поступке у
структури обрађених дела
Упознавање са поетиком По завршетку теме ученик ће
реализма,
бити у стању да:
представницима и
наведе представнике правца и
делима европске и српске њихова дела
књижевности
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
Упознавање са писцима и По завршетку теме ученик ће
делима домаће и светске бити у стању да:
књижевне баштине
препозна свевременост
обрађених тема
тумачи дела износећи своја
запажања и утиске и
образложења о њима
Систематизовање знања о
врстама речи и њиховим
облицима
Оспособљавање ученика
да пишу у складу са

По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:
одреди врсту речи и
граматичке категорије
употреби у усменом и
77

правописном нормом
Језик

6.

Култур
а
изража
вања

13

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

писаном изражавању облике
речи у складу са језичком
нормом
примени правила писања
речи у складу са језичком
нормом
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:
изражава размишљања и
критички став према
проблемима и појавама у
књижевним текстовима и
свакодневном животу
препозна одлике стручнонаучног стила
примени одлике новинарског
стила

Подручје рада

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет

Енглески језик

Разред

други разред

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава
78

Настава
блоку

у Укупно

Годишњи

70

/

/

/

70

Недељни

2

/

/

/

2
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2.

3.

4.

Enjoy your meal

That’s a challenge

It’s all about lifestiles

Are you okey?

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

1.

Наставна
тема/модул

8

Циљеви теме/модула

Намирнице;
количина; рецепти;
припремање хране;
планирање куповине
Граматика: Бројиве и
небројиве именице;
some/any/no; a lot
of/much/many;

8

Спортови и
активности;
Олимпијске игре;
Граматика: садашњи
перфект; прилози

8

Различити стилови
живота; рециклажа,
размена, трансакције;
Граматика:питања;
индиректна питања;

8

Делови тела;
здравствени
проблеми; народни
лекови;

Начин остваривања
Исходи теме/модула принципа, циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Зна називе основних
прехрамбених
намирница; уме да
затражи одређену
количину
намирница; разуме
једноставне рецепте
за припремање
хране;
Зна да именује,
Усменим вежбама,
опише и упореди
дијалогом, групним
спортове и
говорним вежбама,
активности;
вежбањима из уџбеника,
попуњавањем вежбања из
Уме да наведе
радне свеске, провером
карактеристике
домаћих задатака,
различитих
додатним и допунским
животних стилова;
радом;
може да води
разговор на тему
куповине,
рециклаже; зна да
постави или
преприча питање;
Зна делове тела;
најчешће
здравствене
проблеме; уме да

Праћењем активности и
ангажовања ученика на
редовним, допунским и
додатним часовима;
континуираном усменом
провером знања; писменим
задацима и тестовима које
је прописао аутор уџбеника
(по 1 писмени задатак у
полугођу и писменим
тестирањем по обради
сваке две наставне
јединице);
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Граматика:
кондиционалне
реченице; слагање
времена;
should/would;

5.

6.

7.

Let’s protect their
natural habitat

Is it a crime?

Breakdown and
recovery

9

8

8

Животињски свет,
зоолошки вртови,
брига о кућним
љубимцима;
Граматика:пасив;
фразални глаголи;
одређени члан

Преступи и
криминална дела;
сукоби на
утакмицама и
графити;
Граматика: past
progressive; past
perfect; префикси и
суфикси;
Кварови у кући;
ситне поправке;
Граматика:присвојни
придеви и заменице;
неуправни говор и
слагање времена;

затражи или да
савет у вези
уобичајених
здравствених
проблема
Зна да именује
најугроженије
животињске врсте и
њихова природна
станишта као и
услове и допринос
зоолошких вртова
њиховом очувању;
уме да наброји
дневне активности
власника кућних
љубимаца;
Зна називе
прекршаја и
криминалних дела;
може да опише шта
се догодило;

Уме да каже у чему
је проблем, затражи
помоћ и објасни
како нешто
функционише и
колико дуго;
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present perfect
progressive;

8.

Dream holiday or
nightmare?

Стручни текстови у
току целе године
(корелација са
стручним
предметима зависно
од одређених
образовних
профила)

7

Путовања и
различити начини да
се проведе летњи
распуст;
Граматика:
сложенице;

5

Превод; постављање
и давање одговора на
питања;

Зна да изрази своје
афинитете у вези
смештаја, превоза и
хране; уме да опише
планиране
активности за
распуст;
Разуме једноставне
текстове везане за
одређени образовни
профил; познаје
основну стручну
терминологију; зна
да постави питање
или да одговор у
вези своје струке;

Оспособљавање за примерену писмену и усмену комуникацију; проширење
комуникативних способности и постављање основа за коришћење енглеског
језика у даљем школовању, професионалном и приватном животу; усвајање
Циљеви предмета
норми вербалне и невербалне комуникације; упознавање обичаја и културе
других народа; разумевање једноставних стручних текстова; достизање
нивоа Б1 по CEFR стандардима;
Chill Out – Енглески језик за други разред средњих стручних школа, К.
Ткадлечкова, Д. Крулишова, Љ. Поша;
Литература
(препоручена Издавачка кућа KLETT d.o.o. Beograd 2014;
литература и која се користи)
Стручни текстови – Збирке стручних текстова или самостални одабир
наставника у складу са планом и програмом рада стручних предмета за
одређени образовни профил;
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Корелација
предметима

са

другим

Српски језик и књижевност, стручни предмети

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет

Историја

Разред

Други

Годишњи

Теоријска
настава
70

Недељни

2

Фонд часова

Вежбе

Практична
настава

Настава
блоку

у Укупно
70
2

Стицање знања, вештина и компензација неопходних за живот у савременом
свету.
Историја за II-и разред средњих стручних школа.
Литература
(препоручена Иван М. Бецић- завод за уџбенике Београд 2007
литература и која се користи)
Циљеви предмета

Корелација
предметима

са

другим

83

Европа и свет
удругој половини.

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

1

Наставна
тема/модул

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модула

Начин остваривања принципа,
циљева и исхода тема/модула

Начин праћења и вредновања
ученичких постигнућа

5

Разумевање
међународних
односа у
којиманастају нове
државе са новим
захтевима и
идејама
заснованим на
националним
ставовима

Да препозна
различите
теоријске садржаје
и доведе их у вези
са одговарајућом
временском
одредницом

Теоретска настава
Разговор
Историски текст

Одговори на постављена питања
наставника ученицима

Услови у којима се
завршава стварање
модерне српске
државе

Семинарски рад

Писани тест

Домаћи рад

Домаћи рад

Добро осмишњена питања

Семинарски рад

2

Србија и Црна
Гора од средине
XIX века до 1914

20

3

Први светски рат

6

4

Свет између два
рата

7

Разликује периоде
у којима су
настојале и
настајале државне
заједнице
Улога значајнихјих Уочи утицај
личности у
међународних
креирању
збивања и развој
националних
српске националне
покрета
свести
Идентификација
најважније
Утицај историје на
чиниоце у
развој језичке
међународним
културе и
политичким и
беседништва
економских
односима
84

5

Краљевина СХСЈугославија у
међународном
периоду

Утицај идеја
модерног света на
процес стварање
српске државе
Проширивање
знања о
најзначајнијим
међународним
организацијама и
чланству србије у
њима

9

6

Други светски рат
1939-1945

17

7

Свет после рата

4

Презентација на задату тему

8

Југославија после
другог рата

4

Интернет

Разуме улогу
Србије у
савременом свету

Ученичка питања

Рад у пару

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине
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Презентација

Предмет

Ликовна култура

Разред

други разред
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
36

Недељни

1

Фонд часова

Циљеви предмета

/

Практична
настава
/

Настава
блоку
/

/

/

/

у Укупно
36
1

Стицање знања из опште културе

Литература
(препоручена Б. Караџић и В. Галовић – Ликовна култура за гимназије и средње стручне
литература и која се користи)
школе
са

другим

Наставна тема/модул

Српски јетик и књижевност, историја, музичка култура

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација
предметима

Циљеви
теме/модула

Начин остваривања
Исходи теме/модула принципа, циљева и
исхода тема/модула
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Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

1.

Уметност и друштво

1

2.

Теорија форме

3

3.
4.
5.
6.

Уметност
праисторије
Уметност старог
века
Уметност средњег
века
Хуманизам и
ренесанса

2
9
5
4

7.

Уметност XVIII века

2

8.

Уметност XIX века

6

9.

Уметност XX века

2

10.

Савремена уметност

2

Упознавање са
општом културом и
културом Европе.

Препознавање и
коришћење
стеченог знања као
корелација са
другим предметима.

Подручје рада

Хемија,неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет

Физичко васпитање

Разред

Други

Фонд часова
Годишњи

Теоријска
настава
4

Вежбе
/

Практична
настава
66

Недељни

Слајдови, дијалог,
монолошкодијалошком методом и
коришћење текстова.

Настава
блоку
/

у Укупно
70
2
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Кроз практичне вежбе,
пропознавање градива,
разумевање и
репродукцију наученог
градива, препознавање и
усвајање градива,
самостално расуђивање и
ликовни доживљај који се
прати евидентира и
вреднује на часовима и на
основу писмених провера
знања.

Циљеви предмета

Општи циљ :
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 физичког васпитања су:
- подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција
постуралних поремећаја);
- развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних
самостални рад на њима;
- стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово
усвајање;
- проширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној
школи и потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;
- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања
дефинисаних општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);
- мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање
позитивних психо-социјалних образаца понашања;
- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у
свакодневним условима живота и рада.
Садржаји програма усмерени су на:
- развијање физичких способности
- спортско - техничко образовање
- повезивање физичког васпитања са животом и радом.
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Литература
(препоручена
литература и која се
користи)

Биологија
Физика
Екологија
Хемија
Ликовна култура
Музичка култура

Наставна
тема/модул
-Здравствена
култура и Физичка
активност, Као
основа за
реализовање
постављених
циљева и исхода.
-Развој моторичких

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим
предметима

Сваки од образовних профила има карактеристике везане за обављање конкретних
стручних послова, који захтевају одређене положаје тела, покрете и кретања, који
могу негативно утицати на правилно држање (статус кичменог стуба и статус
стопала). Како би се избегли ови негативни утицаји, наставници стручних предмета и
професори физичког васпитања дефинишу могуће професионалне поремећаје, на
основу чега се програмирају се посебни садржаји, којима се обезбеђујен превенција.

Оквирни број
часова по
темама
- Тестирање и
провера
савладаности
стандарда из
основне

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модула

Начин остваривања принципа,
циљева и исхода тема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

• Унапређивање и
очување здравља;
• Утицај на
правилно држање
тела (превенција
постуралних
поремећаја);
•Развој и

• Препозна везе
између физичке
активности и
здравља;
• Објасни
карактеристике
положаја тела,
покрета и

-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

Праћење
напредовања
ученика у
физичком и
здравственом
васпитању се
обавља
сукцесивно у току
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и функционалних
способности
човека, Као основа
за реализовање
постављених
циљева и исхода.
Вежбе снаге без и
са малим теговима
(до 4 кг.);
Трчање на 60 м и
100 м;
Трчање на 800 м
ученице и 1000 м
ученици;
Вежбе растезања
(број понављања и
издржај у крајњем
положају),
Полигони
спретности и
окретности и
спортске игре;
Аеробик;
-Усвајање знања,
умења и вештина
из спортских грана
и дисциплина као
основа за
реализовање
постављених
циљева и исхода;

школе (6
часова)
- Теоријских
часова (2 у
првом и 2 у
другом
полугодишту).
- Атлетика
(12 часова)
- Гимнастика:
вежбе на
справама и
тлу (12)
часова.
- Спортска
игра: по
избору
школе(12
часова)
- Физичка
активност,
односно
спортска
активност:у
складу са
могућностима
школе
а по избору
ученика (10
часова).
- Пливање (10
часова).
- Провера

усавршавање
моторичких
способности и
теоријских знања
неопходних за
самостални рад на
њима;
•Стицање
моторичких умења
(вештина) и
теоријских знања
неопходних за
њихово усвајање;
• Мотивација
ученика за
бављењем
физичким
активностима;
• Формирање
позитивног
психосоцијалних
образаца
понашања;
• Примена
стечених умења,
знања и навика у
свакодневним
условима живота и
рада;
•Естетско
изражавање
покретом и
доживљавање

кретања у
професији за
коју се школује
и уочи оне, које
могу имати
негативан утицај
на његов раст,
развој;
• Одабере и
изведе вежбе
обликовања и
вежбе из
корективне
гимнастике, које
ће превентивно
утицати на
могуће
негативне
утицаје услед
рада у одабраној
професији;
•Именује
моторичке
способности
које треба
развијати, Као и
основна
средства и
методе за њихов
развој;
•Примени
адекватна
средства (изводи
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вежбе позитиво утичу на статус
њиховог организма, с обзиром на
карактеристике
њихове професије, а које негативно
утичу на здравље;
-Ученици који похађају
четворогодишње стручне школе
далеко су више
оптерећени у редовном
образовању практичном и
теоријском наставом од осталих
ученика. Због тога је физичко
васпиатање, у овим школама,
значајно за активнан
опоравк ученика, компензацију и
релаксацију с обзиром на њихова
честа статичка и једнострана
оптерећења. Теоријска знања из
области физичких активности су од
великог
значаја за укупним бављењем
физичким вежбама.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
- теоријска настава
- мерење и тестирање
- практична настава
Подела одељења на групе
Одељење се не дели приликом
реализације;
Настава се изводи фронтално и
по групама, у зависности од

читаве школске
године, на основу
методологије у
оквиру које се
примењује
јединствена
батерија тестова
(за целу
Републику) за
утврђивање
телесног развоја и
физичких
способности и
проверу усвојених
стандарда и
предвиђених у
области спортскотехничког
достигнућа
ученика.
За праћење
телесног развоја и
физичких
способности
служи батерија
тестова која
обухвата:
- За телесни
развој / боди
висина и тежина /;
- За брзину /
трчање на 30 м /;
- За експлозивну

• 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;
моторичких
особина за дату
дисциплину;
Трчања:
-800 m ученици и
ученице
-штафета 4 x 100 m
ученици и ученице
Вежбање технике
трчања на средњим
стазама умереним
интезитетом и
различитим
темпом у трајању
од 5 до 10 min.
Крос: јесењи и
пролећни

знања и
вештина (4
часа).

естетских
вредности покрета
и кретања;
• Усвајање етичких
вредности и
подстицање
вољних особина
ученика;
•Повезивање
моторичких
задатака у целине;
• Увођење ученика
у организовани
систем припрема
за школска
такмичења, игре,
сусрете и
манифестације;
• Развијање
елемената ритма у
препознавању
целина: рад-одмор;
напрезањерелаксација;
убрзањеуспоравање;
• Избор спортских
грана, Спортскорекреативних или
других кретних
активности трајног
опредељења као за
њихово

вежбе) за развој
и усавршавање
моторичких
способности из:
вежби
обликовања,
атлетике,
гимнастике,
пливања и
спортских игара
за развој: снаге,
брзине,
издржљивости,
гипкости,
спретности и
окретности;
• Кратко опише
основне
карактеристике
и правила
атлетике,
гимнастике и
спортске гране дисциплина које
се уче;
•Демонстрира
технику
дисциплина из
атлетике и
гимнастике
(вежби на
справама и тлу)
које - поседује
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карактера методске
јединице која се реализује.
Уколико је потребно, нарочито за
вежбе из корективне
гимнастике, пориступ је
индивидуалан.
Место реализације наставе
- Теоријска настава се реализује
у учионици или у сали,
истовремено са
практичном наставом;
- Практична настава реализује се
на спортском вежбалишту (сала,
спортски
отворени терени, базен,
клизалиште, скијалиште).
Препоруке за реализацију наставе
- Настава се реализује у
циклусима који трају приближно
10-12 часова
(узастопних). Наставнику
физичког васпитања је остављено
да, зависно од потреба,
прецизира трајање 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

снагу ногу / скок
у даљ из места /;
- За општу снагу /
бацање
медицинке /;
- За координацију
/ бацање и
хватање лопте у
одређеној
временској
јединици /;
- За рецептивну
снагу руку /
згибови /;
- За издржљивост
/ трчање 500, 800
м /.
Провера се
обавља на крају
сваке наставне
године.
Постигнути
резултати се
вреднују на
основу
Критеријума за
процену физичког
васпитања развоја
и физичких
способности деце
и омладине
узраста 7 до 19
година / /

-800 m ученице,
-1000 m ученици.
Скокови:
Скок удаљ
корачном тхником.
Скок увис леђном
техникаом
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 на
најмање две
групе: „бољу“ и
„слабију“.

свакодневно
упражњавање;

вештину,
технику и
тактику
спортске игре
као и вежбе из
осталих
програмом
предвиђених
садржаја
• Детаљније
опише правила
спортске гране
за коју показује
посебан интерес
- за коју школа
има услове;
•Објасни због
којих је
карактеристика
физичког
васпитања
важно, да
активно
учествује у
процесу наставе
и да самостално
спроводи
одређен програм
физичке и
спортске
активности;
• Жели да се
бави физичким,
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васпитања са животом и радом –
један.
Начин остваривања програма
Садржаји програма усмерени су
на: развијање физичких
способности; спортско-техничко
образовање; повезивање физичког
васпитања са животом и радом.
Годишњи план, програм и распоред
кросева, такмичења, зимовања и
других облика
рада утврђује се на почетку
школске године на наставничком
већу, на предлог стручног
већа наставника физичког
васпитања.
Стручно веће наставника
физичког васпитања, самостално,
одређује редослед
обраде појединих садржаја
програма и циклуса.
Часови у току недеље треба да буду
распоређени у једнаким
интервалима, не могу
се одржавати као блок часови.
Настава се не може одржавати
истовремено са два
одељења ни на спортском терену ни
у фискултурној сали.
У свим разредима настава
физичког васпитања се реализује
одвојено за ученике и
одвојено за ученице, а само у

Нормативи.
Резултати провере
служе сваком
појединцу да,
упоређујући
утврђено стање са
ранијим оцени
напредак.
За праћење
спортскотехничких
достигнућа служе
минимални
образовни захтеви
а на основу којих
се након провере
моторног знања
вреднује
постигнути
резултат.
Резултати провере
служе
наставницима
физичког
васпитања као
основа за
програмирање
рада у наредном
периоду посебно
за индивидуални
приступ и
одређивање
радних задатака

Уколико постоје
услови
формира группе
ученика који
задовољавају
основни, средњи и
напредни ниво.
- Наставник
олакшава, односно
отежава програм на
основу моторичких
способности
и претходно
стечених умења
ученика.
1. Вежбе на тлу
За ученике и
ученице:
-из упора за
рукама, зибом,
провлак згрчено
напред дo 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

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
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школама које имају по два
паралелна објекта за физичко
фаспитање 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 физичкимом васпитању –
стандарди за оцењивање
физичких способности ученика и
постигнућа у спортским играма
Минимални образовни захтеви
(провера)
Атлетика: трчање на 100 м за
ученике и ученице, трчање на 800 м
за ученике и 500 м
за ученице, скок удаљ, скок увис,
бацање кугле – на резултат.
Вежбе на справама и тлу:
За ученике: наставни садржаји из
програма вежби на тлу, прескока,
једне справе у
упору и једне справе у вису;
За ученице: наставни садржаји из
програма вежби на тлу, прескока,
греде и
двовисинског разбоја.
Школско такмичење (одељење,
школа): актив наставника физичког

за сваког или
групу ученика.
Резултати провере
се уносе у
Дневник рада
наставника
физичког
васпитања који је
саставни део
документације
службене
наставника и
школе.
Вредновање и
оцењивање се
врши на основу
следећих
елемената:
-физичке
способности
ученика;
-спортскотехничких
достигнућа
-односа ученика
према физичкој
култури.
При оцењивању
физичких
способности
узима се у обзир
ниво физичких
способности

"слабију" страну
- за напредни ниво
премет напред
упором .
2. Прескок
За ученике коњ у
ширину висине 120
цм; за ученице 110
цм:
- згрчка;
- разношка
- за напредни
ниво: склонка и
прескоци са
заножењем.
3. Кругови
За ученике
/доскочни кругови/:
Њих ,зањихом
саскок,уз помоћ.
4. Разбој
За ученике
/паралелни разбој/:
- из упора седећег
разножно пред
рукама прихватом
напред и дизањем
склоњено став на
раменима,спуст
назад у упор седећи
разножно,прехват
рукама иза
бутина,сножити и

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
уцење 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
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васпитања бира
справе на којима ће се ученици
такмичити.
За напредније ученике: састави
из програма спортских такмичења
и учешће на
вишим нивоима школских
такмичења.
Оквирни број часова по темама
- Тестирање и провера
савладаности стандарда из основне
школе (6 часова)
- Теоријских часова (2 у првом и 2
у другом полугодишту).
- Атлетика (12 часова)
- Гимнастика: вежбе на справама и
тлу (12) часова.
- Спортска игра: по избору
школе(12 часова)
- Физичка активност, односно
спортска активност:у складу са
могућностима школе
а по избору ученика (10 часова).
- Пливање (10 часова).
- Провера знања и вештина (4
часа).
Школско
такмичење(одељење,школа),актив
наставника физичког васпитања
бира справе на којима ће се
ученици такмичити.
За напредније ученике: састави из

појединца сваког,
остварен у току
школске године,
према његовим
индивидуалним
могућностима.
Спортскотехничка
достигнућа се
оцењују
утврђивањем
обима и нивоа
садржаја
програма ,
прецизираних у
другом тематском
подручју ове
области.
Оцењивање
односа ученика у
физичкој култури
обавља се
праћењем
ученикове
активности на
властитом
физичком
усавршавању,
учвршћењу
здравља, нези
тела, извршавању
задатака у смислу
неговања

зањихом саскок.
За ученице
/двовисински
разбој или једна
притка вратила/:
- вис на в/п лицем
према
н/п:,клим,премах
згрчено једном
ногом до виса
лежећег на
н/п,прехват (може
разноручно) на н/п
до упора
јашућег;премах
одножно
предножном
(уназад) до упора
предњег; замахом
уназад (зањихом)
саскок пруженим
телом;
- једна притка
:наскок у упор
предњи,премах
одножно једном
ногом до упора
јашућег,премах
одножно заножном
до упора стражњег;
саскок
саседом(замахом
ногама унапред).

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
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система школских спортских
такмичења и учешћа на вишим
нивоима школских такмичења.
Препорука: уколико је могуће
организовати наставу
пливања(посебно обуке непливача).

физичких
способности,
оствареном
степену навика за
сталним
вежбањем, односу
према друговима
током вежбања,
током спортских
такмичења и
излета, као и
праћењем
активности
ученика у осталим
облицима.
Минимални
образовни захтеви
(провера)
Атлетика: трчање
на 100 м за
ученике и
ученице, трчање
на 800 м за
ученике и 500 м
за ученице, скок
удаљ, скок увис,
бацање кугле – на
резултат.
Вежбе на
справама и тлу:
За ученике:
наставни садржаји
из програма

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).
7. Коњ са
хватаљкама
За ученике:
- из упора пред
рукама ,коло
заножно
левом,коло
заножно десном.

реагује на њега,
шири дух
пријатељства,
истрајан је у
буде својим
активностима.
•Се правилно
односи према
окружењу у
коме вежба,
рекреира се и
бави се спортом,
што преноси у
свакодневни
живот;
•Учествује на
школском
такмичењу и у
систему
школских
спортских
такмичења.
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вежби на тлу,
прескока, једне
справе у
упору и једне
справе у вису;
За ученице:
наставни
садржаји из
програма вежби
на тлу, прескока,
греде и
двовисинског
разбоја.
Школско
такмичење
(одељење, школа):
актив наставника
физичког
васпитања бира
справе на којима
ће се ученици
такмичити.
За напредније
ученике: састави
из програма
спортских
такмичења и
учешће на
вишим нивоима
школских
такмичења.

• Спортска игра (по
избору);
Понављање и
учвршћивање
раније обучаваних
елемената игре.
-Даље
проширивање и
продубљавање
техничко-тактичке
припремљености
ученика
у складу са
изборним
програмом за дату
игру. На основу
претходних умења
у техници и
тактици наставник
планира конкретне
садржаје из
спортске игре.
Учествовање на
такмичењима на
нивоу одељења,
школе и
међушколских
такмичења.
•Препорука:
Физичка, односно
спортска
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активност: у складу
са могућностима
школе.

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет

Математика

Разред

Други
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
105

Недељни

3

Фонд часова

/

Практична
настава
/

Настава
блоку
/

/

/

/

Литература
(препоручена
литература и која се користи)
са

105
3

Усвајање знања и вештина, формирање ставова потребних за схватање појава
и законитости у природи и друштву, формирање научног погледа за
решавање разноврсних задатака из иструке и свакодневног живота
Уџбеници одобрени од стране Министарства и збирке

Циљеви предмета

Корелација
предметима

у Укупно

другим

Физика, хемија и уже стручни предмети
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Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

1

Наставна
тема/модул

Степеновање
и
18
кореновање

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

Усвајање знања и
вештина из области
степеновања и
кореновања

• наведе особине
операција
степеновања са
целим експонентом
и примењује их у
трансформацијама
једноставнијих
израза
• наведе особине
операција
кореновања и
примењује их у
трансформацијама
једноставних израза
• наведе особине
операција
степеновања са
рационалним
изложиоцем и
примењује их у
трансформацијама
једноставнијих
израза
• рационалише
именилац разломка у
једноставним
случајевима
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Начин остваривања принципа, циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
• теоријска настава (105 часова)
Место реализације наставе
• Теоријска настава се реализује у учионици
или кабинету за математику
Препоруке за реализацију:
- Рационалисање обрадити на примерима у
којима су имениоци облика: √a,√a ± √b.
- Функцију у = хn испитивати само у
неколико случајева (за n ≤ 4), са закључком о
облику графика када је изложилац n паран и
када је непаран број.
- У вези са комплексним бројевима треба
обрадити само основне појмове и чињенице
које ће бити неопходне при изучавању
садржаја о квадратној једначини.

Оцењивање:
1. Праћење
остварености
исхода
2. Тестове знања
3. Усмено
проверавање
4. Практични
радови-вежбања
5. Домаћи задаци

2

Квадратна
једначина и
квадратна
функција

26

• дефинише појам
имагинарна јединица
и комплексни број
• сабира, одузима,
множи и дели два
комплексна броја
• одреди коњугован
број датог
комплексног броја
• израчуна модуо
комплексног броја
• реши непотпуне
квадратне једначине
у скупу R
• наведе пример
квадратне једначине
која нема решења у
скупу R
Стицање основних
• примени образац за
знања потребних за
решавање квадратне
решавање
једначине
квадратних
• одреди природу
једначина,
решења квадратне
скицирање и анализу једначине
графика квадратних • растави квадратни
функција
трином
• скицира и
анализира график
квадратне функције
( да прочита нуле
функције, максимум
или минимум, где
расте а где опада)
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На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
• теоријска настава (105 часова)
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 уредности у раду
• упућивати ученике на претраживање

Оцењивање:
1. Праћење
остварености
исхода
2. Тестове знања
3. Усмено
проверавање
4. Практични
радови-вежбања
5. Домаћи задаци

3

Експоненциј

17

Усвајање знања и

• реши једноставну
квадратну
неједначину
• реши систем
линеарне и
квадратне једначине
• графички решава
систем линеарне и
квадратне једначине
• реши систем
једноставних
квадратних
једначина

различитих извора и примену савремених
технологија
Препоруке за реализацију:
Садржајиоветемезначајнисусастановиштасис
тематскогизграђивањаалгебреипрактичнихпр
имена.
Требарешаватииједначинесанепознатомуиме
ниоцуразломка,
којесесводенаквадратнеједначине,
каоиједноставнијеједначинесапараметрима.
Посебнупажњупосветитипримениквадратнихј
едначинаинеједначинаурешавањуразноврсни
х, аједноставнијихпроблема.
Неопходноједаученицидобронаучедаскицирај
уи "читају" графикквадратнефункције.
Прииспитивањуквадратнефункцијеувећојмер
итребакориститиуправоњенграфик
(његовускицу),
неинсистирајућимногонаодређеној
"шемииспитивањафункције"
укојојцртањеграфикадолазитекнакрају.
Квадратненеједначинетребарешаватикористе
ћизнањаознакуквадратногтринома,
каоизнањаорешавањулинеарнихнеједначина.
Решаватииједноставнијеирационалнеједначи
не

•

На почетку теме ученике упознати са
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Оцењивање:

ална и
логаритамск
а функција

вештина из области
експоненцијална и
логаритамска
функција

нацртатачкастографи
кекспоненцијалнефу
нкцијечитајућиподат
кеизтабеле
•
наведеосновнеособи
нефункцијезаразлич
итеупоредивеоснове
•
решиједноставнијеек
споненцијалнеједнач
ине
•
дефинишепојамлога
ритма
•
нацртатачкастографи
клогаритамскефункц
ијечитајућиподаткеи
зтабеле
•
наведеосновнеособи
нелогаритамскефунк
ције
•
решиједноставнијело
гаритамскеједначине
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циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
• теоријска настава (105 часова)
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 уредности у раду
• упућивати ученике на претраживање
различитих извора и примену савремених
технологија
Препоруке за реализацију:
- Приликомобрадеовихфункција,
зауочавањењиховихсвојставакориститипрвен
ственографичкеинтерпретације.
Наједноставнимпримеримаупознатиодређива
њелогаритамабезупотребеџепнихрачунара
(уциљупродубљивањапојмалогаритма).
Логаритмовањеобрадитиумеринеопходнојзап

1. Праћење
остварености
исхода
2. Тестове знања
3. Усмено
проверавање
4. Практични
радови-вежбања
5. Домаћи задаци

4

Елементи
тригонометр
ије

32

Усвајање знања и
вештина из области
тригонометријских
функција

•
нацртаграфикеинвер
знихтригонометријск
ихфункцијаинаведењ
иховеосновнеособин
е
•
упростиизразпримен
омформулазапретвар
ањепроизводаузбири
обрнуто
•
докажеједноставније
идентитетеприменом
формулазапретварањ
епроизводаузбириоб
рнуто
•
решитригонометријс
кеједначине
- Адиционе формуле
- синусна и
косинусна теорема
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рактичнепримене
(узкоришћењеџепнихрачунара).
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
• теоријска настава (105 часова)
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 уредности у раду
• упућивати ученике на претраживање
различитих извора и примену савремених
технологија
Препоруке за реализацију:
Придефинисањуиуочавањусвојставатригоном
етријскихфункцијамакогуглаитзв.
свођењунапрвиквадранттребакористититриго
нометријскикруг, каоисиметрију
(оснуицентралну).

Оцењивање:
1. Праћење
остварености
исхода
2. Тестове знања
3. Усмено
проверавање
4. Практични
радови-вежбања
5. Домаћи задаци

Упоредосаодређивањемвредноститригономет
ријскихфункција,
требарешаватиитригонометријскеједначинеоб
лика: sin ах =b, cos ах =b, tg ах=b.
Ученицитребадасхватедасемногинаучниитех
ничкипроблемимоделујутригонометријскимф
ункцијама,
пајезатонеопходнонастојатидаупознајуосновн
асвојстваовихфункција,
апрвенственодаумејускициратии „читати“
њиховеграфике.
Посебнуцелинуутригонометријскимсадржаји
мапредстављајуадиционетеоремеињиховепос
ледице.
Онесузначајненесамозаодређенеидентичнетр
ансформацијеусамојтригонометрији,
већизаприменеунекимдругимпредметима.
Затоовојцелинитребапосветитивеликупажњуи
градиводоброувежбати.
Упознавањемсинуснеикосинуснетеоремеучен
ицитребадасхватедасепроширујумогућностип
рименетригонометријенарешавањемакојегтро
угла,
каоинарешавањеразнихпроблемаизметричкег
еометрије, физикеипосебноструковнепраксе.
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Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет

Физика

Разред

Други
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
62

Недељни

2

Фонд часова

8

Практична
настава
/

Настава
блоку
/

/

/

/

у Укупно
70
2

Стицање функционалне писмености и знања о физичким појавама и
оспособљавање за птимену знања, стицање радних навика, формирање
основе за даље образовање
Х. Ивановић, М. Распоповић, Д. Крстић, С. Божин, И. Антин, В. Урошевић,
Литература
(препоручена С. Жегарац, Е. Даниловић, И. Васиљевић „Физика са збирком задатака и
приручником за лабораторијске вежбе за II разред средње школе“ Завод за
литература и која се користи)
удбенике Нови Сад, 1991 год.
Физика-математика
Корелација
са
другим
предметима

1.

Наставна
тема/модул

Магнетно поље

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Циљеви предмета

18

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модула

Упознавање ученика Оспособљавање
са магнетним пољем ученика да
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Начин остваривања
принципа, циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Усменим излагањем,
монолашко-дијалошком

Вредновање остварености
ученичких постигнућа кроз

струјног
проводника,
величинама којима
се карактерише,
деловањем на
проводник са
струјом,
Лоренцовом силом
и Фарадејевим
законом
електромагнетне
индукције

2.

Осцилације

12

3.

Таласи

22

дефинише
магнетно поље
струјног
проводника,
величине које га
карактеришу,
деловање на
проводник са
струјом, Херцову
силу и Фарадејев
закон
електромагнетне
индукције
Оспособљавање
ученика да
Упознавање ученика
дефинише
са хармонијским
хармонијско
осцилацијама,
осцилаторно
величинама које их
кретање, величине
карактеришу и
које га
електричним
карактеришу и
осцилаторним
упознају
колом
електрично
осцилаторно коло
Упознавање ученика
са таласним
Оспособљавање
кретањем,
ученика да
величинама које га
дефинишу таласно
карактеришу,
кретање, Доплеров
Доплеровим
ефекат и ЕМ
ефектом, ЕМ
таласе и његове
таласима и њиховим особине
особинама
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методом, провером домаћих
задатака, путем семинарских
радова, додатим и
допунским радом

праћење исхода, усмену
проверу знања, тестове
знања.

4.

5.

Основи квантне
физике

Основи атомске и
нуклеарне физике

8

Упознавање ученика
са појмом кванта
енергије,
фотоелектричним
ефектом и Де
Брољовом
хипотезом

Оспособљавање
ученика да
разумеју појам
кванта енергије,
фотоефекта и Де
Брољеву хипотезу

10

Упознавање ученика
са структуром
атома, атомског
језгра, ЕМ зрачења
које се емитује из
атома,
падиоактивног
зрачења и његовом
детекцијом

Оспособљавање
ученика да
разумеју структуру
атома, атомског
језгра, ЕМ зрачења
које се емитује из
атома,
радиоактивно
зрачења и његовом
детекцијом

Подручје рада

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет

Организација пословања
107

Разред

други разред
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
70

Недељни

2

Фонд часова

/

Практична
настава
/

Настава
блоку
/

/

/

/

Литература
(препоручена /
литература и која се користи)
са

70
2

Развијање код ученика пословних и предузетничких знања, вештина и
понашања, пословног и предузетничког начина мишљења, свести о
сопственим знањима и способностима, развијање одговорног односа за
очување пиродних ресурса и еколошке равнотеже.

Циљеви предмета

Корелација
предметима

у Укупно

другим

Извори загађења животне средине
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2.

3.

4.

Увод

Предузетништво

Пословни план

Правни оквир
предузетништва

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

1.

Наставна тема/модул

2

8

11

11

Циљеви теме/модула

Навести и објаснити
основне појмове
организације
пословања. Указати
на значај и развој
организације
пословања.
Стицање знања о
појму
предузетништва,
предузетничким
вештинама ,идејама и
психологији
пословања.
Стицање о структури
пословног плана ,
билансу стања,
билансу успеха,
плану новчаних
токова, анализи
ризика и проблема.
Сицање знања о
облицима
привредних
делатности,
поступцима

Исходи теме/модула

Начин остваривања
принципа, циљева
и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Ученици знају основне појмове,
развој и значај организације
пословања.

Монолошка,
дијалошка метода.

Усмена провера знања.

Ученици разумеју појам
предузетништва. Ученици знају
предузетничке вештине, идеје и
психологију пословања.
Ученици знају да
наведуадеквадтне примере
предузетништва из локалног
окружења.

Монолошка,
дијалошка метода.

Ученици знају структуру
пословног плана. Ученици
разумеју биланс стања, биланс
успеха, план новчаних токова,
анализу ризика и проблема
Ученици знају облике
привредних делатности,
поступке оснивања и престанка
рада радње и предузећа и страна
улагања.
109

Усмена провера знања.
Домаћи задатак.

Усмена и писана
провера знања. Домаћи
Монолошка,
задатак.
дијалошка метода,
Израдапословног
метода показивања.
плана.плана

Монолошка,
Усмена и писана
дијалошка метода,
провера знања. Домаћи
метода показивања. задатак.

5.

Управљање
пословањем

18

Управљање
заштитом животне
средине
6.

20

оснивања и престанка
рада радње и
предузећа и страним
улагањима.
Стицање знања о
основама управљања
знања, вештина и
развоја пословања.
Објаснити начин
управљања
производним
ресурсима,
сировинама и
полупроизводима,
људским ресурсима.
Објаснити значај
информационе
технологије у
пословању.
Дефинисати циљ и
објаснити намену
стандарда животне
средине. Објаснити
начин увођења и
спровођења
управљања заштитом
животне средине.

Ученици знају основе
управљања знања, вештина и
развоја пословања. Ученици
знају да управљају производним
ресурсима, сировинама и
полупроизводима, људским
ресурсима. Ученици схватају
значај информационе
технологије у пословању.

Монолошка,
Усмена провера знања.
дијалошка метода,
Домаћи задатак.
метода показивања.

Ученици знају циљ и намену
стандарда животне средине.
Ученици разумеју начин
увођења и спровођења
управљања заштитом животне
средине

Монолошка,
Усмена провера
дијалошка метода,
знања. Домаћи задатак.
метода показивања.

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за заштиу животне средине
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Предмет

Органска хемија

Разред

Други разред
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
70

Недељни

2

Фонд часова

70

Практична
настава
/

Настава
блоку
/

2

/

/

у Укупно
140
4

Проширивање и продубљивљње стечених знања о органским једињењима и
оспособљавање ученика да примењује стечена знања у свакодневном
животу, индустрији и заштити животне средине.

Циљеви предмета

Органска хемија са практикумом за вежбе – Александар Миловановић и
Литература
(препоручена Владимир Павловић.
литература и која се користи)
Корелација
предметима

са

другим

Општа и неорганска хемија, математика

ТАБЕЛА: теорија
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2.

3.

Основни појмови у
органској хемији

Оквирни
бројчасова
(трајање
теме/модула)

Реднибројнаста
внетеме/модул
а

1.

Наставнатема/модул

Циљеви теме/модула
Ученик ће моћи да :

Стицање знања о основним
појмовима: угљеник и
функционална група

4

Угљоводоници,
халогени деривати
угљоводоника

Кисеонична
органска једињења

Исходитеме/модула

21

22

Стицање знања о
алифатичним и
ароматичним
угљоводоницима и
њиховим халогеним
дериватима.

Стицање знања о
хидроксилним,
карбонилним и
карбоксилним једињењима,
и њиховој примени.

Објасни својства
угљениковог атома;
Схвати појам
функционалне групе и
разликује врсте
органских једињења.
Објасни
номенклатуру,
добијање, особине и
примену: алкана,
алкена, алкина, диена,
ароматичних
угљоводоника и
њихових халогених
деривата.
Објасни
номенклатуру,
добијање, особине и
примену: алкохола и
фенола, алдехида и
кетона, карбоксилних
киселина и деривата
карбоксилних
киселина.
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Начиностваривањапринци
па,циљева и
исходатема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Дијалогом, усменим
излагањем, провером
домаћих задатака.

Усменом провером
знања.

Дијалогом, предавањем,
усменим излагањем,
провером домаћих
задатака, допунском и
додатном наставом.

Усменом провером
знања, тестовима
знања.

Предавањем, усменим
излагањем,дијалогом
провером домаћих
задатака, додатним и
допунским радом.

Усменом провером
знања, тестовима
знања.

4.

5.

6.

7.

Угљени хидрати

Органска једињења
са азотом

Хетероциклична
једињења и
алкалоиди

Средства за заштиту
биљака и животиња

Објасни глукозу,
Стицање знања о моно, ди и фруктозу, малтозу,
полисахаридима и њиховој сахарозу, скроб и
примени.
целулозу.

7

11

Стицање знања о добијању,
особинама, и примени
органских једињења са
азотом.

3

Стицање знања о
особинама и примени
хетероцикличних једињења
и алкалоида.

2

Стицање знања о
особинама и примени
средстава за заштиту
биљака и животиња и
утицају на околину.

Објасни
номенклатуру,
добијање, особине и
примену:
нитроједињења,
амина, аминокиселина
и протеина.
Дефинише петочлана
и шесточлана
хетероциклична
једињења и
алкалоиде.
Дефинише пестициде,
инсектициде,
фунгициде и
хербициде.
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Предавањем, усменим
излагањем, провером
домаћих задатака и
допунским радом.

Усменом провером
знања, тестовима
знања.

Усменим излагањем,
дијалогом, предавањем,
провером домаћих
задатака, допунским
радом.

Усменом и писменом
провером знања.

Усменим излагањем,
дијалогом, предавањем,
провером домаћих
задатака, допунским
радом.

Усменом провером
знања.

Усменим излагањем,
дијалогом, предавањем,
провером домаћих
задатака

Усмена провера
знања.

1.

2.

Наставнатема/модул

Припрема за рад у
лабораторији

Иситивање органске
супстанце

3.

Угљободоници

4.

Алкохоли и феноли

Оквирни
бројчасова
(трајање
теме/модула)

Реднибројнаста
внетеме/модул
а

ТАБЕЛА: вежбе

Исходитеме/модула
Циљеви теме/модула
Ученик ће моћи да :
Правилно користи
прибор и хемикалије;
Стицање знања о прибору и
изврши одвајање
хемикалијама и методама за
супстанце из смеше
пречишћавање супстанци
цеђењем,
из смеше у лабораторији за
дестилацијом,
органску хемију.
кристализацијом,
екстракицјом и
сублимацијом.

6

6

6

8

Стицање практичних
вештина при доказивању
елемената у органским
једињењима.

Докаже: угљеник,
водоник, азот, сумпор
и халогене елементе у
органским
једињењима.

Стицање практичних
вештина при добијању и
испитивању угљоводоника.

Добије и испита
особине метана, етена
и етина.

Стицање практичних
вештина при испитивању

Добије и исита
особине алкохола;
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Начиностваривањапринци
па,циљева и
исходатема/модула

Начин праћења
и вредновања
ученичких
постигнућа

Демонстрационом
методом, коришћењем
прибора и апаратура у
лабораторији.

Праћењем
исхода
лабораторијски
х вежби и
оцену
лабораторијско
г дневника.

Експерименталнодемонстрационом
методом, коришћењем
лабораторијског прибора и
опреме.
Експерименталнодемонстрационом
методом, коришћењем
лабораторијског прибора и
опреме, повезивањем
теорије и вежби.
Експерименталнодемонстрационом

Праћењем
исхода
лабораторијски
х вежби и
оцену
лабораторијско
г дневника.
Праћењем
исхода
лабораторијски
х вежби и
оцену
лабораторијско
г дневника.
Праћењем
исхода

алкохола и фенола.

5.

6.

7.

Алдехиди и кетони

Карбоксилне
киселине

Угљени хидрати

6

16

8

испита особине
фенола.

методом, коришћењем
лабораторијског прибора и
опреме, повезивањем
теорије и вежби.

лабораторијски
х вежби и
оцену
лабораторијско
г дневника.
Праћењем
исхода
лабораторијски
х вежби и
оцену
лабораторијско
г дневника.

Стицање практичних
вештина при испитивању
алдехида и кетона.

Испита
растворљивост
кетона, оксидацију и
полимеризацију
алдехида.

Експерименталнодемонстрационом
методом, коришћењем
лабораторијског прибора и
опреме, повезивањем
теорије и вежби.

Стицање практичних
вештина при испитивању
карбоксилних киселина.

Испита киселост и
растворљивост
органских киселина,
добије и испита
мрављу киселину,
добије и испита
сирћетну киселину,
докаже двобазност
оксалне киселине,
добије етилацетат,
ипита масти и уља и
добије сапун,
синтетизује аспирин.

Експерименталнодемонстрационом
методом, коришћењем
лабораторијског прибора и
опреме, повезивањем
теорије и вежби.

Праћењем
исхода
лабораторијски
х вежби и
оцену
лабораторијско
г дневника.

Испита особине моно,
ди и полисахарида.

Експерименталнодемонстрационом
методом, коришћењем
лабораторијског прибора и
опреме, повезивањем
теорије и вежби.

Праћењем
исхода
лабораторијски
х вежби и
оцену
лабораторијско
г дневника.

Стицање практичних
вештина при испитивању
угљених хидрата.
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8.

Органска једињења
са азтом

14

Стицање практичних
вештина при испитивању
органских једињења са
азотом.

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет

Аналитичка хемија

Разред

Други
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
70

Недељни

2

Фонд часова

Докаже и испита
особине
нитроједињења и
амина,
Испита особине
аминокиселина и
протеина.

70

Практична
настава
/

Настава
блоку
/

2

/

/
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Експерименталнодемонстрационом
методом, коришћењем
лабораторијског прибора и
опреме, повезивањем
теорије и вежби.

у Укупно
140
4

Праћењем
исхода
лабораторијски
х вежби и
оцену
лабораторијско
г дневника.

-Ученици стичу проширена знања о квалитативним и квантитативним
испитивањима и примењују их у пракси
-Упознају се са основним хемијским реакцијама и методама за доказивање
елемената у појединим супстанцама
-Уочавање значаја метода квантитативне анализе за испитивање тла, воде и
Циљеви предмета
ваздуха
-Примена стечених знања у практичном лабораторијском раду
-Развијање способности за експериментални рад, посматрање и закључивање
-Развијање уредности, систематичности, тачности и прецизности у раду
-Овладавање техникама лабораторијског рада и стицање способности за
аналитичко закључивање
Аналитичка хемија – Мирјана Крајачевић, Олга Младеновић, Мара Игњатов
Литература
(препоручена Практикум из аналитичке хемије са збирком задатака – Мирјана Крајачевић,
Олга Младеновић, Мара Игњатов
литература и која се користи)
Корелација
предметима

са

другим

Општа и неорганска хемија, инструментална аналитичка хемија, физичка
хемија, загађивање и заштита воде, испитивање тла, воде и ваздуха

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Аналитичка хемија (теорија)

Наставна тема/модул

Циљеви теме/модула

Исходи
теме/модула
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Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

1.

2.

3.

Увод

Квалитативна
хемијска анализа

Квантитативна
анализа,
гравиметрија

2

Упознавање ученика
са задатком,значајеми
поделом аналитичке
хемије

23

Разумевање значаја и
механизма хемијских
реакција у воденим
растворима,
упзнавање са
поделом катјона на
аналитичке групе

8

Разумевање основних
принципа
гравиметријске
анализе и прорачуна
у гравиметрији

Ученици схватају
значај и поделу
аналиричке хемије
као основе за
испитивање
животне средине
Познају
механизам
реакција у
воденим
растворима, умеју
да одреде
концентрацију
раствора, рОН,
константу
дисоцијације и
производ
растворљивости.
Знају поделу
квалитативне
анализе и умеју да
изведу поступке
аналиричких
реакција
Знају принципе и
фазе рада
гравиметријске
анлизе, умеју да
изврше прорачун
и све то примене
при
гравиметријском
одређивању
118

Кроз разговор са
ученицима, усмено
излагање, повезивање са
предходно стеченим
знањем

Разговор са ученицима,
усмено испитивање

Кроз разговор са
ученицима, усмено
излагање, повезивање са
предходно стеченим
знањем, вежбање и
понављање

Разговор са ученицима,
усмено и писмено
испитивање, посматрање и
вредновање залагања на
часу, домаћи рад, допунска
и додатна настава

Кроз разговор са
ученицима, усмено
излагање, повезивање са
предходно стеченим
знањем, вежбање и
понављање

Разговор са ученицима,
усмено и писмено
испитивање, посматрање и
вредновање залагања на
часу, допунска и додатна
настава

гвожђа

4.

Волуметрија

37

Стицање знања о
волуметријским
методама и подела на
основу хемијских
реакција које се
дешавају у току
квантитативних
одређивања,
упознавање са
стандарднимм
растворима и њихова
примена у
волуметрији

Знају принципе и
поделу
волуметријских
метода, умеју да
одреде
концентрацију
раствора, знају да
припреме
стандардне и
примене у датој
волуметријској
анализи,
самостално врше
прорачун

Кроз разговор са
ученицима, усмено
излагање, повезивање са
предходно стеченим
знањем, вежбање и
понављање

Разговор са ученицима,
усмено и писмено
испитивање, посматрање и
вредновање залагања на
часу, допунска и додатна
настава

1.

Наставна тема/модул

Хемијска
квалиативна анализа

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Аналитичка хемија (вежбе)

28

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модула

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Упознавање са
квантитативном
хемијском
анализом, доказним
реакцијама и

Ученици
самостално врше
доказивање
катјона
I,II,III,IV,V,VI

Екроз
кспериментални
рад, разговор,
вежбање и
понављање

Разговор са ученицима,
писмено и усмено
испитивање, посматрање
и вредновање залагања и
самосталности и
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применом у
непознатој анализи

2.

3.

Гравиметрија

Волуметрија

10

Упознавање
прибора и посуђа за
рад, и поступцима у
гравиметрији при
одређивању гвожђа

32

Упознавање
прибора и посуђа за
рад, стицање знања
о различитим
волуметријским
методама

аналитичке
групе, као и
анјона, уз помоћ
предходно
урађених
доказних
реакција
Познају прибор и
посуђе потребан
за рад у
гравиметрији,
знају да изврше
самостално
гравиметријску
анализу датог
узорка
Познају и
примењују
потребан прибор
и посуђе за
рад,самостално
врше припрему
стандадрних
раствора и
правилно изводе
различите
волуметријске
методе, тумаче и
израчунавају при
непознатим
анализама
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вештинама у раду

Екроз
експериментални
рад, разговор,
вежбање и
понављање

Разговор са ученицима,
писмено и усмено
испитивање, посматрање
и вредновање залагања и
самосталности и
вештинама при раду

Кроз
експериментални
рад, разговор,
вежбање и
понављање

Разговор са ученицима,
писмено и усмено
испитивање, посматрање
и вредновање залагања и
самосталности и
вештнама у раду

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Технизар за заштиту животне срдине

Предмет

Извори загађења животне средине

Разред

Други
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
70

Недељни

2

Фонд часова

Циљеви предмета

Настава у
блоку
60

Укупно

-

Практична
настава
-

-

-

-

2

Ученици треба да схвате улогу извора загађења животне средине и да науче
природне и антропогене изворе загађења
Д.Веселиновић и др. Извори загађења животне средине

Литература (препоручена
литература и која се користи)
Корелација са другим
предметима
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Хемија , физика, биолофија, географија, органска хемија, ...

121

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

1.

Увод

1

2.

10

4.

Појава деловање и
последице
загађења животне
средине
Извори загађења
животне средине
Загађење тла

5.

Загађење воде

6

6.

Загађење ваздуха

6

7.

Загађењe
животних
намирница

6

Редни број
наставне
теме/модула

Наставна
тема/модул

3.

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

Стиче потребна знања о
природним и
антропогеним изворима
загађења.

Стиче потребна знања о
природним и
антропогеним изворима
загађења

-Упознавање загађивача
животне
средине.Природни и
антропогени загађивачи.
-Праћење загађивања
животне средине
-Стиче основна знања о
материјама као и
количинама и утицају
наведених извора и
материја на животну
околину
-стицање потребних
знања за решавање
извора загађења
-развијање логичког
мишљења

Зна да наброји
загађиваче
Зна да опише тло
Упознавање загађивача
животне
средине.природни и
антропогени загађивачи.
Праћење загађивања
животне средине
Зна како се загађује вода
Упознавање загађивача
животне
средине.природни и
антропогени загађивачи.
Праћење загађивања
животне средине
Зна како се загађује
ваздух

25
6

Зна о загађивачима
намирница
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Начин
остваривања
принципа,
циљева и
исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

праћење остварености
исхода
тестови знања

Вербалне
методе
Методе
показивањадемонстрације
тема се
реализује путем
активно
орјрнтисане
настав
користе се
примери из
праксе

8.
9.
10
11.

Систем праћења
загађења
Последице
загађења животне
средине
Заштита од
загађивања
животне средине
Економско правна
регулатива

2

Зна шта је мониторинг

3

Зна да наброји
загађиваче

3
2

Зна правне регулативе

Наставна
тема/модул

1.

Увод

2.

4.

Појава деловање и
последице
загађења животне
средине
Извори загађења
животне средине
Загађење тла

5.

Загађење воде

3.

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

НАСТАВА У БЛОКУ СЕ РЕАЛИЗУЈУ СА 60 ЧАСОВА

3
6
6
6
6

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода тема/модула

Стицање знања о
подели
загађујућихматерија,
према различитим
критеријумима и
изворима загађења
Стицање
основнихзнањаомето
дамаиуређајима за
пречишћавање
Повезивање знања

Научи како се врши
узорковање
Зна да изабере
одговарајући уређај за
пречишћавање на
основу загађујућих
супстанци
Науче методе мерења
емисије и имисије
бити у стању да
самостално обавља

-Ученицима
сугерисати да
приликом избора
предузећа бирају
предузећа у којима
на најбољи могући
начин могу да
повежу знања и
вештине стечена
током школовања
- У току реализације
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Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа
-Разговор, посматрање и
вредновање залагања ,на
основу резултата
-Ученицима сугерисати
да приликом избора
предузећа бирају
предузећа у којима на
најбољи могући начин
могу да повежу знања и
вештине стечена током
школовања

6.

Загађење ваздуха

7.

Загађењe
животних
намирница
Систем праћења
загађења
Последице
загађења животне
средине
Заштита од
загађивања
животне средине
Економско правна
регулатива

8.
9.
10
11.

6
6

стечених кроз
изучавање наставних
предмета
релевантних за
обављање у пракси

6
6

послове и задатке на
радном месту у
конкретном предузећу
препознају антропогене
загађиваче
знају да наброје
последице загађења
умеју да заштите
животну средину

3

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Разред
Фонд часова
Годишњи

-Разговор, усмено
излагање,
коришћење шема

6

Подручје рада

Предмет

овог теме/модула
ученици морају да
воде дневник рада

ИСПИТИВАЊЕ ТЛА, ВОДЕ И ВАЗДУХА
други
Теоријска
настава
70

Вежбе
105

Практична
настава
0
124

Настава
блоку
0

у Укупно
175

-праћење практичног
рада
-дневник рада
-самостални практични
рад

Недељни

Циљеви предмета

2

3

0

0

5

Циљ програма испитивање тла, воде и ваздуха је стицање теоријских и практичних знања,
умења и вештина које су везане за испитивање тла, воде и ваздуха и оспособљавање
ученика да одређеним методама узоркују, испитују, доказују и одређују садржај
загађујућих супстанци у тлу, води и ваздуху.
проширивање и продубљивање знања која су ученици стекли о физичко-хемијским,
биолошким, еколошким и геолошким својствима животне средине;
стицање знања о неопходности испитивања тла, воде и ваздуха и неопходним мерама
заштите животне средине и примене прописа;
упознавање са поступцима узорковања, детекције и мерења параметара загађења на
терену и у лабораторији;
стицање знања о физичким, хемијским и микробиолошким својствима тла, воде и ваздуха;
развијање свести о сопственим знањима и способностима о даљој професионалној
оријентацији у складу са потребама друштва; развијање еколошке свести;
подстицање за даљи стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним
способностима и потребама друштва;
развијање систематичности, прецизности, смисла и одговорности за тимски рад;
развијање способност за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и
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свакодневног живота;
оспособљавање за примену средстава за заштиту на раду и развијање свести о важности
очувања сопственог здравља;
развијање свест о значају одрживог развоја и еколошке етике.

1

2

Наставна
тема/модул

УВОД (1)

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Испитивање тла, воде и ваздуха-уџбеник за други разред-ЗУНС Београд (препун
Литература
материјалних грешака)
(препоручена
литература и која
се користи)
Хемија, аналитичка хемија, физика, физичка хемија, извори загађења, инструменталне
Корелација
са
методе испитивања, физичка хемија, загађивање и заштита тла, загађивање и заштита
другим предметима
воде, загађивање и заштита ваудуха

1

ПОДЕЛА
ИСПИТИВА
4
ЊА (4)

Циљеви теме/модула

дефиниција, задатак и
циљ испитивања-стицање
знања.
Подела испитивања по
месту, начину,
учесталости и врстистицање знања.
.

Исходи теме/модула

Дефиницше, задатак и
циљ испитивања.

дефинише и прикаже
Поделе испитивања по
месту, начину,
учесталости и врсти
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Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода тема/модула
Користити сва
расположива наставна
средства која су на
располагању а тичу се
поменуте теме
Користити сва
расположива наставна
средства која су на
располагању а тичу се
поменуте теме.

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
праћење остварености
исхода
тест знања
тест практичних вештина

3

4

5

6

УЗОРАК И
УЗОРКОВА
ЊЕ (6)

ЧИНИОЦИ
ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ
УЗОРКОВА
ЊЕ (6)

6

6

ИЗБОР
ПОСТУПКА
ЗА
4
АНАЛИЗУ
(4)

ИСПИТИВА
ЊЕ ТЛА
15
(15)

Појам и врста узорка.
Узорковање према
агрегатном стању. Уређаји
за узорковање.
Обележавање и чување
узорака.

Мерна места. Време
потребно за узорковање.
Брзина протока флуида.
Учесталост мерења.
(стицање знања).
Начин избора поступака
за анализу
(стицање знања).

Карактеристике тла.
Узорковање земљишта.
Поделе и поступци
узорковања. Уређаји и
опрема за узорковање.
Узимање, обележавање и
чување узорака. Анализа
земљишта. Механичка
испитивања. Хемијска
испитивања.
Микробиолошка
испитивања. Праћење и

Дефинише Појам и врсте
узорка. Објасни
узорковање према
агрегатном стању.
Наведе и објасни прнцип
уређаја за узорковање.
Обележавање и чување
узорака
Разликује дефинише и
мерна места, предвиди
време потребно за
узорковање и објасни
утицај учесталости
мерења на ефикасност
испитивања

Користити сва
расположива наставна
средства која су на
располагању а тичу се
поменуте теме

Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
праћење остварености
исхода
тест знања
тест практичних вештина

Користити сва
расположива наставна
средства која су на
располагању а тичу се
поменуте теме

Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
праћење остварености
исхода
тест знања
тест практичних вештина

Објасни и правилно
изврши избор поступка
за анализу

Користити сва
расположива наставна
средства која су на
располагању а тичу се
поменуте теме

Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
праћење остварености
исхода
тест знања
тест практичних вештина

Дефинише и објасни: Карактеристике тла. Узорковање земљишта.
Поделе и поступке
узорковања.
- Уређаје и опрема за
узорковање.
-Узимање, обележавање
и чување узорака.
-Анализу земљишта. -Механичка испитивања.
Хемијска испитивања. -

Користити сва
расположива наставна
средства која су на
располагању а тичу се
поменуте теме

Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
праћење остварености
исхода
тест знања
тест практичних вештина
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сузбијање загађења тла.
Мреже контроле
загађености. Сузбијање и
ревитализација.
(стицање знања).

7

ИСПИТИВА
ЊЕ ВОДЕ
15
(15)

Микробиолошка
испитивања.
Праћење и сузбијање
загађења тла.
Мреже контроле
загађености.
Сузбијање и
ревитализација.

Дефинише и објасни:
Карактеристике воде.
Карактеристике воде.
Узорковање воде.
Узорковање. Подела и
Подела и поступак
поступак узорковања.
узорковања.
Уређаји и опрема за
Уређаји и опрема за
узорковање. Обележавање узорковање.
и чување узорака. Анализа Обележавање и чување
воде. Теренска анализа.
узорака.
Успитивање физичких
Анализа воде.
својстава. Испитивање
Теренска анализа.
хемијских својстава.
Успитивање физичких
Микробиолошка
својстава.
испитивања. Праћење и
Испитивање хемијских
сузбијање загађења воде.
својстава.
Мрежа контроле
Микробиолошка
загађености. Сузбијање
испитивања.
загађености.
Праћење и сузбијање
(стицање знања).
загађења воде.
Мрежа контроле
загађености.
Сузбијање загађености.
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Користити сва
расположива наставна
средства која су на
располагању а тичу се
поменуте теме

Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
праћење остварености
исхода
тест знања
тест практичних вештина

8

9

ИСПИТИВА
ЊЕ
ВАЗДУХА
15
(15)

ЗАКОНСКА
РЕГУЛАТИ
ВА (4)

4

Карактеристике ваздуха.
Узорковање, подела и
поступак узорковања.
Уређаји и опрема за
узорковање. Мерење
протока узорка.
Метеоролошки
параметри. Сушење
ваздуха пре анализе.
Анализа ваздуха. Анализа
и мерење мириса. Честице
у гасу. Хемијска анализа.
Праћење и сузбијање
загађења ваздуха. Мрежа
контроле ваздуха. Мерне
станице. Мониторинг.
Сузбијање загађења
(стицањезнања).

Стандардизација метода
узорковања.
Стандардизација методе
испитивања. Казнене
одредбе.
(стицање знања).

Дефинише и објасни:
Карактеристике ваздуха.
Узорковање, подела и
поступак узорковања.
Уређаји и опрема за
узорковање.
Мерење протока узорка.
Метеоролошки
параметри.
Сушење ваздуха пре
анализе.
Анализа ваздуха.
Анализа и мерење
мириса.
Честице у гасу.
Хемијска анализа.
Праћење и сузбијање
загађења ваздуха.
Мрежа контроле ваздуха.
Мерне станице.
Мониторинг.
Сузбијање загађења
Дефинише и објасни:
Стандардизација метода
узорковања.
Стандардизација методе
испитивања.
Казнене одредбе.

Користити сва
расположива наставна
средства која су на
располагању а тичу се
поменуте теме

Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
праћење остварености
исхода
тест знања
тест практичних вештина

Користити сва
расположива наставна
средства која су на
располагању а тичу се
поменуте теме

Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
праћење остварености
исхода
тест знања
тест практичних вештина

Користити сва
Вредновање остварености
расположива наставна исхода вршити кроз:
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средства која су на
праћење остварености
располагању а тичу се исхода
поменуте теме
тест знања
тест практичних вештина
Вежбе: Оспособљавање за самостално вршење огледа и стицање практичних знања и вештина при анализи тла, воде и ваздуха.
Узорковање тла, припрема, обележавање и чување узорака, испитивање хемијских својстава тла. Узорковање воде, испитивање
органолептичких својстава воде. Одређивање температуре, густине и вискозности, рН алкалитета и киселости воде, укупне тврдоће воде,
карбоната, азота, фенола, површинских активних материја, присуство масти и уља, кисеоника, хлора, амонијака и нитрата.
Узорковање ваздуха, процесног ваздуха, чврстих честица у ваздуху, ваздуха за хемијску анализу.
Одређивање метереолошких параметара ваздуха.
Гравиметријско одређивање Н2S.
Одређивање SО2 волуметријски.
Анализе ваздуха у Орсатовом апарату.

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет

Српски језик и књижевност

130

Разред

трећи

Годишњи

Теоријска
настава
105

Недељни

3

Фонд часова

Циљеви
предмета

Литература
(препоручена
литература и
која се
користи)
Корелација са
другим
предметима

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно
105
3

Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о српском језику;
унапређивање језичке и функционалне писмености; проширивање и продубљивање знања о српској и светској
књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за интерпретацију уметничких текстова;
упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава
и процеса у књижевности; проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; образовање и
васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.
Љ. Николић и Б. Милић: Читанка са књижевно теоријским појмовима за трећи разред
Д. Живковић: Теорија књижевности са теоријом писмености
Љ. Поповић, Ж. Станојчић: Граматика српског језика
Пижурица, Пешикан, Јерковић: Правопис српског језика
Грађанско васпитање, Верска настава, Ликовна култура, Истораија, Филозофија
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2.

Модерна

Књижевност између
два рата

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

1.

Наставна
тема/модул

30

35

Циљеви теме/модула

Исходи
теме/модула

По завршетку теме
ученик ће бити у
стању да:
наведе одлике
правца,
Упознавање са
представнике и
основним одликама
њихова дела
правца,
препозна модерне
представницима и
елементе у изразу и
њиховим делима
форми књижевног
дела
анализира одабрана
дела, износи
запажања и ставове
наведе одлике
праваца,
представнике и
њихова дела
Упознавање ученика
наведе манифесте,
са одликама међуратне књижевне покрете
књижевности,
и струје у
представницима и
књижевности
делима
између два светска
рата
успостави узајамни
однос књижевних
дела и времена у
132

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода тема/модула

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 (105
часова)
Место реализације наставе
Теоријска настава се
реализује у учионици

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
праћење
остварености
исхода
тестове знања

3.

4.

5.

6.

Творба речи

Лексикологија

Правопис

Култура изражавања

3

Систематизовање
знања о основним
правилима грађења
речи

10

Упознавање ученика
са основама
лексикологије

5

Оспособљавање
ученика за
примењивање знања
из језика и правописа
у складу са језичком
нормом

22

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

коме су настала
одабрана дела,
износи запажања и
ставове
препозна просте,
изведене и сложене
речи примени
основне принципе
творбе речи
препозна и одрeди
вредност лексеме
уме да се служи
речницима
наведе примере
синонима,
антонима,
хомонима,
жаргона…
примени
правописна
правила у писању
сложеница,
полусложеница и
синтагми
скраћује речи у
складу са
прописаним
правилима
износи став,
користи аргументе
и процењује опште
и сопствене
вредности у
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изражавању

усменом и писаном
изражавању

Подручје рада

Сва подручја рада

Образовни профил

Сви образовни профили(четворогодишње школовање)

Предмет

Енглески језик

Разред

Трећи
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
72

Недељни

2

Фонд часова

/

Практична
настава
/

Настава
блоку
/

/

/

/

у Укупно
72
2

Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора,разумевање
прочитаног текста,за кратко монолошко излагање и учествовање у дијалогу
на страном језику.Оспособљавање за писање краћих садржаја и разумавање
Циљеви предмета
истих,учешће у размени краћих писаник порука.Оспособљавање зда
преводи, сажима и препричава садржај краћих писаних и усмених
текстова,да користи медије као изворе информација и развија критичко
мишљење у вези са њима.
Енглески језик за 3.разред средње школе,Катарина Ковачевић и Љиљана
Матић.Издавачка кућа ЗУНС Београд.
Литература
(препоручена
Струћни текстови- Збирке струћних текстова или самосталан одабир
литература и која се користи)
наставника у складу са планом и програмом рада стручних предмета за
одређени образовни профил.
Српски језик и књићевност;стручни предмети
Корелација
са
другим
предметима
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Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни
број
наставне
теме/модула

Наставна
тема/модул

1

Travelling
7
Round
the
World

2

Education

5

3

Problems

of 4

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

Упознавање
са
појмовима везаним за
путовање;разликовање
назива
путовања
,превозних
средстава;понашање на
аеродромо
и
царини;комуникација и
појмови везани за горе
наведено.The indefinite
article-употреба
неодређеног члана у
фразама и појединим
изразима
Упознавање
са
британским обраѕовним
системом и начином
рада истог;сазнања о
Оксфорду и Кембриџу
као
најпознатијим
универзитетима.Грамати
ка
Definite
Article,Perfect
Infinitive,Wishes
about
past, present and future
events.
Навођење
неких
од

Уме
да
оствари
комуникацију на поменуту
тему;зна да каже куда жели
да иде и како и какав
смештај захтева и тражи

Уме да направи разлику
међу
да
образовна
подручија;Зна
да
каже
разлике и сличност између
њих.Зна
да
користи
граматичку структуру за
исказивање
жеља
у
прошлости,будућности,
И садашњости.

Има став и исказује своје
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Начин
остваривања Начин праћења и
принципа, циљева и вредновања
исхода тема/модула
ученичких
постигнућа

Праћењем
активности
и
ангажовања
ученика
на
редовним
,допунским
и
додатним
Усменим
вежбама,
часовима;контин
дијалогом,групним
уираном
говорним
усменом
вежбама,вежбањимаиз
провером
уџбеникапопуњавање
знања;писменим
м вежбања из радне
задацима
и
свеске,провером
тестовима које је
домаћих
преписао аутор
задатака,додатним и
уџбеника(по
1
допунским радом.
писмени задатак
у полугођу и
писмена провера
и
писменим
тестирањем по
обради
две
наставне целине)

Today

4

A
professional
text

2

5

Generation
Gap

5

6

The
First 3
Written task
Better Eating 5
–
Beater

7

актуелних
проблема
данашњице
као
и
њихово
решење;Увођење нових
појмова
по
питању
загађења и решавање
проблема
пренасељености;Грамати
ка
Present
Perfect
Continuous, Conditional
sentences 1,2 ,type
Превод постављање и
давање
одговора
на
питање

мишљење;дискутује
о
проблему и даје своје
предлоге уз новонаучене
граматичке конструкције;

Разуме једноставне такстове
везане
за
одређени
образовни профил;познаје
основну
стручну
терминологију;зна
да
постави питање и да одговор
у вези своје струке
Обрађивање узрока и Уме
да
изнесе
своје
последица генерацијког мишљење
и
коментаре
јаза
кроз
низ користећи притом обрађене
граматичких
граматичке конструкције.
јединица.Давање
мишљења и отворена
комуникација.Граматика
Modal verbs, Future with
Going
to
,Comparison,Verbs
DO
and MAKE
Презентовање знања у Уме да репродукује и
писаној форми
примени стечено знање
Познавање
основних Уме да наброји воће и
животних
намирница, поврће;Уме да прочита и
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Health

8

Discoveries
and
Inventions

5

9

A
professional
text

2

10

Books,Films
And Music

3

увођење нових врста
поврћа ;упознавање са
националном
храном
појединих земаља и како
јести на несвакидашњим
местима,Граматика The
Gerund,
Double
Possesive,Quantitative
Pronouns and adjectives
Plural of nouns
Упознавање
са
знаменитим личностима
из
области
науке.Увођење
нових
речи из области науке и
научне
чињенице.Представљање
принципа
сунчевог
система.Граматика
Passive voice, Future
perfect
Превод;постављање
и
давање
одговора
на
питање

Упознавање
са
британским издавацима
књига.Представљање
историје филма и музике
у
Британији,Увођење

разуме рецепт из кувара.Уз
поменуте
граматичке
области пореди придеве и
изражава количину.

Може
да
репродукује
прочитано и да расправља о
научним
чињеницама.С
разумевањем се односи
према
презентованим
научним темама.

Разуме једноставне такстове
везане
за
одређени
образовни профил;познаје
основну
стручну
терминологију;зна
да
постави питање и да одговор
у вези своје струке
Разуме развој британског
издаваштва,филма
и
музике,Репродукује научено
у виду дискусије и разговора
користећи
усвојене
137

11

A
professional
text

2

12

Memorable
Dates

6

13

Heritage and 7
Culture

14

The Second 3
Written task

сложеница
уговор.Граматика
Conditional
Clauses
Compound Nouns
Превод;постављање
и
давање
одговора
на
питање

сложенице.

Разуме једноставне такстове
везане
за
одређени
образовни профил;познаје
основну
стручну
терминологију;зна
да
постави питање и да одговор
у вези своје струке
Представљање неких од Уме да преприча описане
интересантних
догађаје користећи нову
експедиција
и граматичку структуру
изазова.Упознавање са
удаљеним местима на
земљи.Опис
првих
научних
похода
на
месец,.Граматика
Participles and Indirect
Speech
Представљање културно Moже да разуме значај
значајних
грађевина културних грађевина и води
како наших манастира разговор на поменуту тему.
тако и значајних музеја и
река у Европи.Граматика
Relative Clauses-Defining
and Non-Defining
Презентовање знања у Уме да репродукује и
писаној форми
примени стечено знање
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15

A
professional
text

2

Превод,постављање
давање
одговора
питање

и Разуме једноставне такстове
на везане
за
одређени
образовни профил;познаје
основну
стручну
терминологију;зна
да
постави питање и да одговор
у вези своје струке

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет

Социологија

Разред

трећи

Фонд часова

Теоријска
настава

Годишњи

70

70

Недељни

2

2

Вежбе

Практична
настава
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Настава
блоку

у Укупно

Циљеви
предмета

Упознавање ученика са функицонисањем и структуром друштва, са развијање знања о културним тековинама и
оспособљавање за живот у друштву изложеном сталним променама. Упознавање и овладавање ученика са
основним социолошким појмовима и проблемима. Развијање свести о начину повезаности појединца, друштва и
културе, стицање знања о друштвеним појавама, развијање критичког и ангажованог става према друштву и
друштвеним институцијама, да ученици прошире општу културу, развију активан однос према решавању
друштвених проблема
Социологија за трећи разред средњих стручних школа и четврти разред гимназије, Милован Митровић и Сретен
Петровић

1.

Наставна
тема/модул

Социолошки
приступ друштву

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Литература
(препоручена
литература
и
која се користи)
Корелација са Са историјом, Социологијом са правима грађана, Грађанским васпитањем
другим
предметима

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

Начин
остваривања
принципа,
циљева и исхода
тема/модула

11

Упознавање ученика са
основним социолошким
појмовима и
проблемима, упознавање
са предметом и
методологијом
социологије као науке,
упознавање са појмом

Ученици схватају
предмет и разумеју
методе социологије,
разумеју развој и
настанак
социологије,схватају
релацију појединацкултура-друштво, знају

Коришћењем
препоручене
литературе,
актуелних
примера из
штампе и других
медија
релевантне за
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Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Праћењем остварених
исхода
кроз обнављање и
утврђивање обрађених
наставних тема и јединица

културе и указивање на
њен значај у развоју
друштва али и
појединца, упознавање
ученика са појмовима
модерног и савременог
друштва

2.

Друштвена
структура и
друштвене промене

23

Упознавање са
функционисањем,
организацијом и
структуром друштва,
стицање знања о
друштвеним групама, о
браку и породици као
друштвеним групама и о
њиховом историјском
развоју , стицање знања
и о друштвеним
установама и
организацијама, као и о
демографским
аспектима становништва
Оспособљавање ученика
за живот у друштву
изложеном сталним
променама , као и
стицање знања о
хоризонталној и
вертикалној
покретљивости друштва

да наведу главне
карактеристике
модерног и савременог
друштва

Ученици разумеју
функционисање
друштва и упознати су
са његовом структуром
и организацијом ,
Ученици умеју да
објасне улогу
друштвених група с
посебним освртом на
брак и породицу, умеју
да објасне узроке
друштвеног
раслојавања, умеју да
наведу друштвене
установе и друштвене
организације и направе
разлику између њих,
разликују особености
сеоског и градског
становништва и
разумеју законитости
друштвених промена и
друштвеног развоја

141

предмет

Коришћењем
препоручене
литературе,
актуелних
примера из
штампе и других
медија
релевантних за
предмет

Праћењем остварених
исхода
кроз обнављање и
утврђивање обрађених
наставних тема и јединица

3.

Основне области
друштвеног живота

4.

Појаве и проблеми
савременог
друштва

22

Упознавање ученика са
основним облицима
друштвеног живота и
социјалној организацији
различитих облика
друштвености.
Упознавање са
друштвеном поделом
рада, економским
аспектима друштва,
културом, религијом,
политиком,
идеологијом, као и
нацијом и породицом
као друштвеним
групама.

14

Ученици се упознају са
социјално-патолошким
појавама попут

Ученици схватају
друштвену поделу рада,
њен значај и умеју да
наведу поделу рада,
разумеју економске
аспекте друштва,
упознати су са појмом
културе, уочавају
разлике и сличности
између културе и
цивилизације, схватају
настанак религије и
религиског мишљења ,
идентификују
монотеистичке религије
умеју да објасне њихове
специфичности,
разумеју појам
политике и знају да
опишу улогу политике
у савременом друштву,
разумеју појам нације и
етничке заједнице и
упознати су етничким
аспектима друштва,
Разумеју појам
идеологије, као и
историјски развој и
значај породице у
друштву
Ученици су упознати са
социјално-патолошким
појавама као што су
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Коришћењем
препоручене
литературе,
актуелних
примера из
штампе и других
медија
релевантних за
предмет

Праћењем остварених
исхода
кроз обнављање и
утврђивање обрађених
наставних тема и јединица

Коришћењем
препоручене
литературе,

Праћењем остварених
исхода
кроз обнављање и

алкохолизма,
наркоманије,
малолетничке
деликвенције,
криминалитета али и
проблемима екологије,
глобализације, положаја
младих у савременом
друштву.

алкохолизам,
наркоманија,
малолетничка
деликвенција,
криминалитет, али
такође разумеју и
проблеме екологије,
појам глобализације и
схватају положај
младих у савременом
друштву

Подручје рада

Хемија,неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет

Физичко васпитање

Разред

Трећи

Фонд часова
Годишњи

Теоријска
настава
4

Вежбе
/

Практична
настава
66

Недељни

Настава
блоку
/

актуелних
примера из
штампе и других
медија
релевантних за
предмет

у Укупно
70
2

143

утврђивање обрађених
наставних тема и јединица

Циљеви предмета

Општи циљ :
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 циљ физичког васпитања су:
- подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела
(превенција
постуралних поремећаја);
- развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања
неопходних
самостални рад на њима;
- стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за
њихово
усвајање;
- проширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у
основној
школи и потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан
интерес;
- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког
васпитања
дефинисаних општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);
- мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање
позитивних психо-социјалних образаца понашања;
- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у
свакодневним условима живота и рада.
Садржаји програма усмерени су на:
144

- развијање физичких способности
- спортско - техничко образовање
- повезивање физичког васпитања са животом и радом.
/
Литература
(препоручена
литература и која се користи)

Корелација
предметима

са

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
другим посебни садржаји, којима се обезбеђујен превенција.

Наставна
тема/модул
-Здравствена
култура и Физичка
активност, Као
основа за

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Биологија
Физика
Екологија
Хемија
Ликовна култура
Музичка култура

Оквирни број
часова по
темама
- Тестирање и

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модула

Начин
остваривања
принципа, циљева
и исхода
тема/модула

• Унапређивање
и очување
здравља;
• Утицај на

• Препозна везе
између физичке
активности и
здравља;

-На почетку теме
ученике упознати
са циљевима и
исходима наставе
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Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа
Праћење напредовања
ученика у физичком и
здравственом васпитању
се обавља сукцесивно у

реализовање
постављених
циљева и исхода.
-Развој моторичких
и функционалних
способности
човека, Као основа
за реализовање
постављених
циљева и исхода.
Вежбе снаге без и
са малим теговима
(до 4 кг.);
Трчање на 60 м и
100 м;
Трчање на 800 м
ученице и 1000 м
ученици;
Вежбе растезања
(број понављања и
издржај у крајњем
положају),
Полигони
спретности и
окретности и
спортске игре;
Аеробик;

провера
савладаности
стандарда из
основне школе
(6 часова)
- Теоријских
часова (2 у
првом и 2 у
другом
полугодишту).
- Атлетика (12
часова)
- Гимнастика:
вежбе на
справама и тлу
(12) часова.
- Спортска
игра: по избору
школе(12
часова)
- Физичка
активност,
односно
спортска
активност:у
складу са
могућностима
школе
-Усвајање знања,
а по избору
умења и вештина из ученика (10
спортских грана и
часова).
дисциплина као
- Пливање (10
основа за
часова).

правилно
држање тела
(превенција
постуралних
поремећаја);
•Развој и
усавршавање
моторичких
способности и
теоријских знања
неопходних за
самостални рад
на њима;
•Стицање
моторичких
умења (вештина)
и теоријских
знања
неопходних за
њихово усвајање;
• Мотивација
ученика за
бављењем
физичким
активностима;
• Формирање
позитивног
психосоцијалних
образаца
понашања;
• Примена
стечених умења,
знања и навика у

• Објасни
карактеристике
положаја тела,
покрета и
кретања у
професији за
коју се школује
и уочи оне, које
могу имати
негативан утицај
на његов раст,
развој;
• Одабере и
изведе вежбе
обликовања и
вежбе из
корективне
гимнастике, које
ће превентивно
утицати на
могуће
негативне
утицаје услед
рада у одабраној
професији;
•Именује
моторичке
способности
које треба
развијати, Као и
основна
средства и
методе за њихов
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/ учења,
планом рада и
начинима
оцењивања;
-Током
реализације
часова физичког
васпитања давати
информације о
томе које
вежбе позитиво
утичу на статус
њиховог
организма, с
обзиром на
карактеристике
њихове професије,
а које негативно
утичу на здравље;
-Ученици који
похађају
четворогодишње
стручне школе
далеко су више
оптерећени у
редовном
образовању
практичном и
теоријском
наставом од
осталих
ученика. Због
тога је физичко

току читаве школске
године, на основу
методологије у оквиру
које се примењује
јединствена батерија
тестова (за целу
Републику) за
утврђивање телесног
развоја и физичких
способности и проверу
усвојених стандарда и
предвиђених у области
спортско-техничког
достигнућа ученика.
За праћење телесног
развоја и физичких
способности служи
батерија тестова која
обухвата:
- За телесни развој /
боди висина и тежина /;
- За брзину / трчање на
30 м /;
- За експлозивну снагу
ногу / скок у даљ из
места /;
- За општу снагу /
бацање медицинке /;
- За координацију /
бацање и хватање лопте
у одређеној временској
јединици /;
- За рецептивну снагу

реализовање
постављених
циљева и исхода;
• 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;
моторичких
особина за дату
дисциплину;
Трчања:
-1000 m ученици и
800 ученице
-штафета 4 x 100 m
ученици и ученице
Вежбање технике
трчања на средњим
стазама умереним
интезитетом и
различитим

- Провера
знања и
вештина (4
часа).

свакодневним
условима живота
и рада;
•Естетско
изражавање
покретом и
доживљавање
естетских
вредности
покрета и
кретања;
• Усвајање
етичких
вредности и
подстицање
вољних особина
ученика;
•Повезивање
моторичких
задатака у
целине;
• Увођење
ученика у
организовани
систем припрема
за школска
такмичења, игре,
сусрете и
манифестације;
• Развијање
елемената ритма
у препознавању
целина: рад-

развој;
•Примени
адекватна
средства (изводи
вежбе) за развој
и усавршавање
моторичких
способности из:
вежби
обликовања,
атлетике,
гимнастике,
пливања и
спортских игара
за развој: снаге,
брзине,
издржљивости,
гипкости,
спретности и
окретности;
• Кратко опише
основне
карактеристике
и правила
атлетике,
гимнастике и
спортске гране дисциплина које
се уче;
•Демонстрира
технику
дисциплина из
атлетике и
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васпиатање, у
овим школама,
значајно за
активнан
опоравк ученика,
компензацију и
релаксацију с
обзиром на
њихова честа
статичка и
једнострана
оптерећења.
Теоријска знања из
области физичких
активности су од
великог
значаја за укупним
бављењем
физичким
вежбама.
Облици наставе
Предмет се
реализује кроз
следеће облике
наставе:
- теоријска
настава
- мерење и
тестирање
- практична
настава
Подела одељења
на групе

руку / згибови /;
- За издржљивост /
трчање 500, 800 м /.
Провера се обавља на
крају сваке наставне
године. Постигнути
резултати се вреднују на
основу Критеријума за
процену физичког
васпитања развоја и
физичких способности
деце и омладине узраста
7 до 19 година / /
Нормативи.
Резултати провере служе
сваком појединцу да,
упоређујући утврђено
стање са ранијим оцени
напредак.
За праћење спортскотехничких достигнућа
служе минимални
образовни захтеви а на
основу којих се након
провере моторног знања
вреднује постигнути
резултат.
Резултати провере служе
наставницима физичког
васпитања као основа за
програмирање рада у
наредном периоду
посебно за

темпом у трајању
од 5 до 10 min.
Крос: јесењи и
пролећни
-800 m ученице,
-1000 m ученици.
Скокови:
Скок удаљ
oдабраном
техником.
Скок увис
одабраном
техником.
Бацања:
Бацање кугле, једна
од рационалних
техника (ученице 4
kg , ученици 6 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

одмор;
напрезањерелаксација;
убрзањеуспоравање;
• Избор
спортских грана,
Спортскорекреативних
или других
кретних
активности
трајног
опредељења као
за њихово
свакодневно
упражњавање;

гимнастике
(вежби на
справама и тлу)
које - поседује
вештину,
технику и
тактику
спортске игре
као и вежбе из
осталих
програмом
предвиђених
садржаја
• Детаљније
опише правила
спортске гране
за коју показује
посебан интерес
- за коју школа
има услове;
•Објасни због
којих је
карактеристика
физичког
васпитања
важно, да
активно
учествује у
процесу наставе
и да самостално
спроводи
одређен програм
физичке и
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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,
пориступ је
индивидуалан.
Место реализације
наставе
- Теоријска
настава се
реализује у
учионици или у
сали, истовремено
са
практичном
наставом;
- Практична
настава реализује
се на спортском
вежбалишту (сала,

индивидуални приступ и
одређивање радних
задатака за сваког или
групу ученика.
Резултати провере се
уносе у Дневник рада
наставника физичког
васпитања који је
саставни део
документације службене
наставника и школе.
Вредновање и
оцењивање се врши на
основу следећих
елемената:
-физичке способности
ученика;
-спортско-техничких
достигнућа
-односа ученика према
физичкој култури.
При оцењивању
физичких способности
узима се у обзир ниво
физичких способности
појединца сваког,
остварен у току школске
године, према његовим
индивидуалним
могућностима.
Спортско-техничка
достигнућа се оцењују
утврђивањем обима и

(вештина) ученика
стечених после
основне школе на
најмање две групе:
„бољу“ и
„слабију“. Уколико
постоје услови
формира группе
ученика који
задовољавају
основни, средњи и
напредни ниво.
- Наставник
олакшава, односно
отежава програм на
основу моторичких
способности
и претходно
стечених умења
ученика.
1. Вежбе на тлу
За ученике и
ученице:
- 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

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
149

спортски
отворени терени,
базен, клизалиште,
скијалиште).
Препоруке за
реализацију
наставе
- Настава се
реализује у
циклусима који
трају приближно
10-12 часова
(узастопних).
Наставнику
физичког
васпитања је
остављено да,
зависно од
потреба,
прецизира трајање
сваког циклуса,
као и редослед
њиховог садржаја.
Садржај циклуса
је:
- за проверу нивоа
знања на крају
школске године –
један;
- за атлетику –
један;
- за гимнастику:
вежбе на справама

нивоа садржаја програма
, прецизираних у другом
тематском подручју ове
области.
Оцењивање односа
ученика у физичкој
култури обавља се
праћењем ученикове
активности на властитом
физичком усавршавању,
учвршћењу здравља,
нези тела, извршавању
задатака у смислу
неговања физичких
способности,
оствареном степену
навика за сталним
вежбањем, односу према
друговима током
вежбања, током
спортских такмичења и
излета, као и праћењем
активности ученика у
осталим облицима.
Минимални образовни
захтеви (провера)
Атлетика: трчање на 100
м за ученике и ученице,
трчање на 800 м за
ученике и 500 м
за ученице, скок удаљ,
скок увис, бацање кугле
– на резултат.

могућностима
ученика): плесне
кораке; скок са
окретом за 180
0
; окрет на две
или једној
нози; премет
странце; колут
напред суножним
одразом и малим
летом; вагу
претклоном и
заножењем; став на
шакама колут
напред и сп. скок са
окретом
(произвољан број
степени);
- за напреднији
ниво: колут летећи
и прекопит напред,
уз помоћ.
2. Прескок
За ученике коњ у
ширину висине 120
цм; за ученице 110
цм:
- згрчка;
- разношка
- за напредни
ниво: склонка и
прескоци са

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
уцење и
практичан рад са
физичким,
односно
спортским
активностима и
правилном
исхраном;
•Самостално
бира физичку,
односно
спортску
активност и
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и тлу - један
- за спорт по
избору ученика –
два;
- за повезивање
физичког
васпитања са
животом и радом –
један.
Начин
остваривања
програма
Садржаји
програма
усмерени су на:
развијање
физичких
способности;
спортско-техничко
образовање;
повезивање
физичког
васпитања са
животом и радом.
Годишњи план,
програм и
распоред кросева,
такмичења,
зимовања и других
облика
рада утврђује се на
почетку школске
године на

Вежбе на справама и
тлу:
За ученике: наставни
садржаји из програма
вежби на тлу, прескока,
једне справе у
упору и једне справе у
вису;
За ученице: наставни
садржаји из програма
вежби на тлу,
прескока, греде и
двовисинског разбоја.
Школско такмичење
(одељење, школа): актив
наставника физичког
васпитања бира
справе на којима ће се
ученици такмичити.
За напредније ученике:
састави из програма
спортских такмичења и
учешће на
вишим нивоима
школских такмичења.

заножењем.
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 3
пута)
За ученице
/двовисински
разбој или једна
притка вратила/:
- лицем према
н/п, залетом и
суножним

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;
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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

одскоком наскок
упор предњи;
премах
одножно десном
(левом) у упор
јашући; прехват на
в/п; премах
одножно заножном
до виса седећег,
подметним
опружањем или
одривом од н/п
предњих и спојено
саскок у предњиху
(уз помоћ) до става
на тлу, леђима
према в/п;
- једна притка:
залетом и
суножним
одскоком наскок
упор предњи;
премах одножно
десном (левом) до
упора јашућег,
премах одножно
заножном до
упора стражњег;
сасед са окретом за
90
0
.
5. Вратило

•Препозна
нетолерантно
понашање
својих другова и
реагује на њега,
шири дух
пријатељства,
истрајан је у
буде својим
активностима.
•Се правилно
односи према
окружењу у
коме вежба,
рекреира се и
бави се спортом,
што преноси у
свакодневни
живот;
•Учествује на
школском
такмичењу и у
систему
школских
спортских
такмичења.
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васпитања се
реализује одвојено
за ученике и
одвојено за
ученице, а само у
школама које
имају по два
паралелна објекта
за физичко
фаспитање
дозвољена је
истовремена
реализација часа
Праћење,
вредновање и
оцењивање
Праћење напретка
ученика у
физичком
васпитању се
обавља
сукцесивно у
току
читаве школске
године, на основу
методологије
праћења, мерења и
вредновања
ефеката
у физичкимом
васпитању –
стандарди за
оцењивање

За ученике
/доскочно вратило/:
/доскочно/:
подметно
успоставлјање
ниха; њих ање 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
90
0
до упора
чучећег; усправ,
одручити; кораци
у успону
докорацима; вага
претклоном и
заножењем,
усклон; суножним
одскоком скок са

физичких
способности
ученика и
постигнућа у
спортским играма
Минимални
образовни захтеви
(провера)
Атлетика: трчање
на 100 м за
ученике и ученице,
трчање на 800 м за
ученике и 500 м
за ученице, скок
удаљ, скок увис,
бацање кугле – на
резултат.
Вежбе на справама
и тлу:
За ученике:
наставни садржаји
из програма вежби
на тлу, прескока,
једне справе у
упору и једне
справе у вису;
За ученице:
наставни садржаји
из програма
вежби на тлу,
прескока, греде и
двовисинског
разбоја.
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померањем; окрет
за 90
0
у успону; саскок
пруженим
телом или, за
напреднији ниво –
са предножним
разножењем
7. Коњ са
хватаљкама
За ученике:
- из упора предњег
коло предожно
десном, коло
предножно левом;
- из упора
стражњег коло
одножно десном,
коло одножно
левом
• Спортска игра (по
избору);
Понављање и
учвршћивање
раније обучаваних
елемената игре.
-Даље
проширивање и
продубљавање
техничко-тактичке
припремљености
ученика

Школско
такмичење
(одељење, школа):
актив наставника
физичког
васпитања бира
справе на којима
ће се ученици
такмичити.
За напредније
ученике: састави
из програма
спортских
такмичења и
учешће на
вишим нивоима
школских
такмичења.
Оквирни број
часова по темама
- Тестирање и
провера
савладаности
стандарда из
основне школе (6
часова)
- Теоријских
часова (2 у првом
и 2 у другом
полугодишту).
- Атлетика (12
часова)
- Гимнастика:
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у складу са
изборним
програмом за дату
игру. На основу
претходних умења
у техници и
тактици наставник
планира конкретне
садржаје из
спортске игре.
Учествовање на
такмичењима на
нивоу одељења,
школе и
међушколских
такмичења.
•Препорука:
Физичка, односно
спортска
активност: у складу
са могућностима
школе.

вежбе на справама
и тлу (12) часова.
- Спортска игра:
по избору
школе(12 часова)
- Физичка
активност,
односно спортска
активност:у складу
са могућностима
школе
а по избору
ученика (10
часова).
- Пливање (10
часова).
- Провера знања и
вештина (4 часа).
Школско
такмичење(одеље
ње,школа),актив
наставника
физичког
васпитања бира
справе на којима
ће се ученици
такмичити.
За напредније
ученике: састави
из система
школских
спортских
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такмичења и
учешћа на вишим
нивоима школских
такмичења.
Препорука:
уколико је могуће
организовати
наставу
пливања(посебно
обуке непливача).

Подручје рада

Хемија, менетали и графичарство

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет

Математика

Разред

трећи
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
105

Недељни

3

Фонд часова

Циљеви предмета

-

Практична
настава
-

Настава
блоку
-

-

-

-

у Укупно
105
3

Стицање математичких знања и умећа неопходних за разумевање
законитости у природи и друштву, за примену у свакодневном животу, као и
успешно настављање образовања.
Развијање менталних способности ученика, позитивних особина личности и
научни поглед на свет.
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Математика за трећи разред средње школе,збирка решених задатака
Литература
(препоручена В.Богославов
литература и која се користи)

1.

2.

3.

са

Наставна
тема/модул

Полиедри

Обртна тела

Вектори

Примена основних знања у свим предметима где се врши било какво
прорачунавање, примена систематичности у раду.

другим

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација
предметима

22

Начин праћења и
Начин остваривања
вредновања
принципа, циљева и исхода
ученичких
тема/модула
постигнућа

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

Добијање темељних
знања о полиедрима,
развијање боље
оријентације у
простору

Препознаје
сличности и разлике
између геометријских
Користећи конкретне
тела, израчунава
примере и моделе из
површину и
свакодневног живота
запремину праве
призме и пирамиде

17

Стицање основних
знања о обртним
телима, развијање
боље оријентације у
простору

16

Стицање основних
знања о векторима

Препознаје
сличности и разлике
међу обртним телима,
израчунава површину
и запремину правог
ваљка и купе
Зна скаларни,
векторски и
мешовити векторски
производ и
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Користећи конкретне
примере и моделе из
свакодневног живота
Повезивањем са
конкретним задацима из
истородних предмета нпр.
физиком

Праћење
активности ученика
и истицање
позитивних
примера,
вредновање
ефикасности
редовним
проверама у виду
контролних и
писмених задатака,
рад задатака пред
таблом, задавање
проблема и
награђивање
најбољих решења.

4.

5.

Аналитичка
геометрија у равни

Математичка
индукција. Низови

34

16

Стицање основних
знања из аналитичке
геометрије,
повезивање знања из
алгебре у геометрији

Стицање основних
знања о низовима

примењује их у
конкретним задацима
Израчунават
растојање тачака,
површину троугла у
координатном
систему, зна да
напише једначину
праве кроз једну и
две тачке, препознаје
једначине
кружнице,елипсе,
хиперболе и параболе
и уме да их скицира у
координатном
систему

Примена систематичности
у раду развијене кроз ову
тему, истаћи повезаност са
другим областима
математике нпр. алгебром

Зна да нађе граничну
вредност низа,
препознаје
Повезивањем са
аритметички и
конкретним задацима из
геометријски низ и
истородних предмета
одрежује њихов
општи члан на основу
познатих података
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Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет

Машине, апарати и oперације

Разред

трећи
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
70

Недељни

2

Фонд часова

70

Практична
настава
/

Настава
блоку
/

2

/

/

у Укупно
140
4

Упознавање ученика са технолошким процесима, радом машина и уређаја
који се користе у датом технолошком процесу
Машине, апарати и операције – С. Цвијовић, С. Кончар-Ђурђевић, Р.
Литература
(препоручена Цвијовић
Практикум из машина, апарата и операција – Д. Ивановић, М. Добричанин
литература и која се користи)
Циљеви предмета

Корелација
предметима

са

другим

хемија, хемијска технологија; загађивање и заштита воде; загађивање и
заштита ваздуха; испитивање тла, воде и ваздуха и други уже стручни
предмети

Наставна
тема/модул

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Машине, апарати и операције (теорија)

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула
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Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

1.

2.

3.

4.

5.

Механичке
операције, увод

Основе механике
флуида

Транспорт

Ситњење и
просејавање

Мешање

Разумевање механичких
операција и начин
функционисања машина
и апарата који прате
њихов рад

2

Развијање знања о
значају и примени
механичких
операција

11

Ученици знају да
Развијање знања о
дефинишу флуиде,
флуидима, особинама њихове особине,
и законитостима
разумеју и бјасне законе
кретања

Кроз усмено излагање и
разговор са ученицима

Кроз разговор, усмено
излагање, вежбање и
понављање

7

Развијање знања о
врстама транспорта
флуида и чврсте
материје

Ученици знају да
разликују врсте
транспорта различитих
материја, знају да
објасне рад различитих
транспортних уређеја

Кроз разговор са
ученицима, усмено
излагање, вежбање и
понављање, примена слика
и примера из праксе

4

Развијање знања о
врстама и начину
рада различитих
уређаја за ситњење и
просејавање

Ученици знају да
разликују уређаје за
ситњење и просејавње,
опшу их и објасне њихов
рад и примену

Кроз разговор, усмено
излагање, вежбање и
понављање, примена слика
и примера из праксе

2

Развијање знања о
врстама и начину
рада различитих
уређаја за мешање
флуида и чврсте

Ученици знају да
разликују уређаје за
ситњење и просејавње,
опшу их и објасне њихов
рад и примену

Кроз разговор са
ученицима, усмено
излагање, вежбање и
понављање
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Разговор са
ученицима, усмено
испитивање,
залагање на часу
Разговор са
ученицима, усмено
и писмено
испитивање,
залагање на часу,
допунску и
додоатну наставу
Разговор са
ученицима, усмено
и писмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на часу,
допунску наставу,
израду презентација
Разговор са
ученицима, усмено
и писмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на часу
Разговор, усмено и
писмено
испитивање,
посматрање и
вредновање

материје

6.

7.

Раздвајање фаза

Основе топлотних
операција

9

Развијање знања о
врстама и начинима
за раздвајање фаза,
рада различитих
уређаја за раздвајање
фаза

6

Развијање знања о
врстама и начину
топлотног
преноса,рада
различитих уређаја за
топлотну размену

8.

Дестилација и
ректификација

4

Развијање знања о
процесу дестилације
и ректификације, и
начина рада и
примени
дестилационих и
ректификационих
уређаја

9.

Укувавање

2

Развијање знања о
процесу укувавања,

залагања на часу
Ученици знају да објасне
појмове у вези фаза и
њиховог
раздвајања,разликују
уређаје за раздвајање
фаза, опшу их и објасне
њихов рад и примену
Ученици знају да објасне
појмове топлотних
операција,разликују
врсте преноса
топлоте,умеју да изврше
прорачун топлотног
преноса, разликују
уређаје за пренос
топлоте, опшу их и
објасне њихов рад и
примену
Ученици знају да објасне
појмове везане за процес
дестилације и
ректификације, умеју да
објасне разлику и
сличности самих
процеса,умеју да опшу
уређаје за дестилацију и
ректификацију и објасне
њихов рад
Ученици знају да објасне
појмове везане за процес
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Кроз разговор са
ученицима, усмено
излагање, вежбање и
понављање, примена слика
и примера из праксе

Разговор, усмено и
писмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на часу,
допунска и додатна
настава

Кроз разговор са
ученицима, усмено
излагање, вежбање и
понављање, примера из
праксе

Разговор са
ученицима, усмено
и писмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на часу,
допунска и додатна
настава

Ктоз разговор са
ученицима, усмено
излагање, вежбање и
понављање, примена шема
и примера из праксе

Разговор са
ученицима, усмено
и писмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на часу,
допунска настава

Кроз разговор са
ученицима, усмено

Разговор са
ученицима, усмено

10.

11.

12.

Основе дифузионих
операција

Влажење и сушење

Растварање и
кристализација

подели и начину рада
различитих типова
укувача

укувавања, знају поделу
уређаја,умеју да опшу
укуваче и објасне њихов
рад

Развијање знања о
врстама дифузионих
операција, значају тог
процеса, принципу
одвијања процеса
дифузије

Ученици знају да објасне
појмове дифузионих
операција, знају да
објасне принцип
одвијања процеса и
његов значај

Кроз разговор са
ученицима, усмено
излагање, вежбање и
понављање

6

Развијање знања о
процесу влажења и
сушења, и начина
рада различитих
врста сушница

Ученици знају да објасне
појмове везане за процес
влажења и сушења,
умеју да објасне
дијаграм влажности
ваздуха,умеју да опшу и
објасне рад различитих
типова сушница

Кроз разговор са
ученицима, усмено
излагање, вежбање и
понављање, примена слика
и примера из праксе

3

Развијање знања о
процесу
кристализације и
начину рада
различитих
кристализаторса

Ученици знају да објасне
појмове везане за процес
кристализације, знају
услове
кристализације,умеју да
опшу и објасне рад
кристализатора

Кроз разговор са
ученицима, усмено
излагање, вежбање и
понављање, примена слика
и примера из праксе

2
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излагање, вежбање и
понављање, примена слика
и примера из праксе

и писмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на часу,
допунска и додатна
настава
Разговор са
ученицима, усмено
и писмено
испитивање,
залагање на часу,
допунска и додатна
настава
Разговор са
ученицима, усмено
и писмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на часу,
допунска и додатна
настава
Разговор са
ученицима, усмено
и писмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на часу,
допунска и додатна
настава

13.

14.

15.

Екстракција

Апсорпција

Адсорпција

4

Развијање знања о
процесу екстракције,
подели и начинурада
различитих
екстракционих
уређаја

Ученици знају да објасне
појмове везане за процес
екстракције, умеју да
опшу и објасне рад
уређаја за екстракцију

Кроз разговор са
ученицима, усмено
излагање, вежбање и
понављање, примена слика
и примера из праксе

4

Развијање знања о
процесу апсорпције,
подели и начину рада
различитих
апсорпционих уређаја

Ученици знају да објасне
појмове везане за процес
апсорпције, умеју да
опшу и објасне рад
уређаја за апсорпцију

Кроз разговор са
ученицима, усмено
излагање, вежбање и
понављање, примери из
праксе

4

Развијање знања о
процесу адсорпције,
значају и принципу
одвијања
процеса,разумевање
рада адсорпционих
уређаја

Ученици знају да објасне
појмове везане за процес
адсорпције, умеју да
опшу и објасне рад
адсорпционих уређаја

Кроз разговор са
ученицима, усмено
излагање, вежбање и
понављање, примена слика
и примера из праксе

Машине, апарати и операције (вежбе)
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Разговор са
ученицима, усмено
и писмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на часу,
допунска и додатна
настава
Разговор са
ученицима, усмено
и писмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на часу,
допунска и додатна
настава
Разговор са
ученициама, усмено
и писмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на
часу,допунска и
додатна настава

2.

Основе механике
флуида

Ситњење и
просејавање

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

1.

Наставна тема/модул

24

2

Циљеви теме/модула

Исходи
теме/модула

Разумевање рада
инструмената за
мерење притиска
и протока,
ученици умеју
самостално да
Развијање знања о
опишу и објасне
различитим типовима
рад манометара и
инструмената за
инструмената за
мерење притиска и
протик флуида,
протока флуида
умеју самостално
да изврше
мерења, знају да
израчунају режим
кретања флуида и
проток
Ученици знају да
употребе уређај
за просејавање и
Развијање знања о
самостално
гранулометријској
изврше
анализи, врстама и
гранулометријску
карактеристикама
анализу на
сита, значају и
стандардном
начину просејавања
систему сита како
би оценили
квалитет
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Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Кроз усмено излагање,
разговор, вежбање и
понављање, примена слика
инструмената, прорачун

Разговор са
ученицима, усмено и
писмено испитивање,
залагање на часу

Кроз разговор са ученицима,
усмено излагање, вежбање и
понављање, практичан рад

Разговор са
ученицима, усмено
испитивање, залагање
на часу, самосталност
у практичном раду

уситњавања

3.

4.

5.

Раздвајање фаза

Основе топлотних
операција

Дестилација и
ректификација

8

Развијање знања о
филтрационим
уређајима и њиховом
практичном раду

4

Развијање знања о
механизмима
топлотног преноса,
израчунавање
размењене количине
топлоте

8

Развијање знања о
процесу дестилације
и ректификације,
упознавање са радом
уређаја, раздвајање
компонената смеше

Ученици знају да
да објасне радни
циклус
филтрационих
уређеја и
израчунају радни
капациет
Ученици знају да
разликују
механизме
топлотног
преноса, умеју да
изврше прорачун
топлотне
размене, схватају
утицај природе
супстанце на
квалитет
топлотне
размене, знају
како утиче
температура и
брзина кретања
флуида на
топлотну размену
Ученици знају да
одреде састав
смеше и нацртају
фазни и
равнотежни
дијаграм,
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Кроз разговор са ученицима,
усмено излагање, вежбање,
прорачун капацитета
филтрационог уређаја

Разговор са
ученицима, усмено и
писмено испитивање,
посматрање и
вредновање залагања
на часу

Кроз разговор са ученицима,
усмено излагање, вежбање и
понављање, примена слика,
шема и прорачун топлотне
размене

Разговор са
ученицима, усмено и
писмено испитивање,
посматрање и
вредновање залагања
на часу

Кроз разговор са ученицима,
усмено излагање, вежбање,
примена слика, шема и
дијаграма,прорачун и
практични рад

Разговор са
ученицима, усмено и
писмено испитивање,
посматрање и
вредновање залагања
на часу

6.

Основе дифузионих
операција

22

Развијање знања о
врстама дифузионих
операција, примена и
начин рада појединих
уређаја (прорачун
апсорбованог гаса у
колони та апсопцију,

разликују када се
користи
дестилација а
када
ректификација,
одреде
ефикасност
ректификационе
колоне
Ученици знају да
изврше прорачун
апсорбованог
гаса, знају да
одреде брзину
адсорпције
метиленског
плавог, знају да
одреде степен
искоришћења
кристализатора

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет

Хемијска технологија

Разред

трећи

Фонд часова
Годишњи

Теоријска
настава
70

Вежбе
/
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Кроз разговор са ученицима,
усмено
излагање,прорачунавање,
вежбање, примена слика и
примера из праксе, цртање
дијаграма и графика у склопу
прорачуна

Практична
настава
/

Настава у
блоку
/

Укупно
70

Разговор са
ученицима, усмено и
писмено испитивање,
посматрање и
вредновање залагања
на часу

Недељни

Циљеви предмета

Литература (препоручена
литература и која се користи)

Корелација са другим
предметима

2

/

/

/

2

Стицање знања о савременој производњи у области неорганске и органске
хемијске технологије и загађивачима који се јављају у појединим
производним процесима, њиховој идентификацији и локацији
др Љиљана Костић – Гвозденовић и други „Неорганска хемијска технологија
са практикумом за вежбе за III разред хемијске школе“ , Завод за уџбенике и
наставна средтва Београд
проф. др Љубица П. Врховац „Органска хемијска технологија“ за IV разред
средње школе; образовни профили: хемијско – технолошки техничар и
техничар за полимере, Завод за уџбенике и наставна средтва Београд
Општа и неорганска хемија, Извори загађења животне средине и Машине
апарати и операције
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Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Наставна тема/модул

Циљеви теме/модула Исходи теме/модула

1.

УВОД

1

2.

МЕТАЛИ

3

3.

ТЕХНОЛОГИЈА
НЕОРГАНСКИХ
БАЗА

8

4.

ТЕХНОЛОГИЈА
НЕОРГАНСКИХ
КИСЕЛИНЕ

9

5.

ТЕХНОЛОГИЈА
ВЕШТАЧКИХ
ЂУБРИВА

7

Упознавање ученика
са предметом
проучавања
хемијске
технологије
Упознавање ученика
са металима као
загађивачима
животне средине
Упознавање ученика
са основним
сировинама и
процесима при
производњи
неорганских база
Упознавање ученика
са основним
сировинама и
процесима при
производњи
неорганских
киселина
Упознавање ученика
са основним
сировинама,
процесима при
производњи

Начин
остваривања
принципа,
циљева и
исхода
тема/модула

Начин
праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

На почетку
теме ученике
упознати са
циљевима и
исходима
наставе /
учења,
планом рада
и начинима
оцењивања.
Место
реализације
наставе
Теоријска
настава се
реализује у
Усменим
учионици
излагањем,
Оспособљавање ученика да схвате процесе добијања
монолошко – Препоруке
неорганских киселина и загађивачима који се се јављају
дијалошком за
реализацију
при производњи неорганских киселина
методом,
наставе
групним
понављањем, користити
ПСЕ,шеме,
провером
Оспособљавањеученикадакласификујувештачкађубрива,
слике,
домаћих
научеосновнесировинезапроизводњувештачкихђубрива,
графофолије
задатака,
процесепроизводњепојединихвештачкихђубриваизагађив
Оцењивање
додатним и
ачекојисејављајукодпојединихпроцеса
Вредновање
допунским
Усменим
Оспособљавање ученика да схвате значај хемијске
излагањем,
технологије и њену повезаност са екологијом
монолошко –
дијалошком
методом,
Оспособљавањеученикадасхватеутицајпоступакапроизво
групним
дњеипрерадеметалаињиховутицајназагађивање животне
понављањем,
средине
провером
домаћих
задатака,
Оспособљавањеученикадасхватепроцеседобијањанеорга
додатним и
нскихбазаизагађивачимакојисесејављајупри производњи
допунским
неорганских база
радом
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вештачких ђубрива
и загађивачима у
технологији
вештачких ђубрива

6.

ТЕХНОЛОГИЈА
НЕОРГАНСКИХ
МАЛТЕРНИХ
ВЕЗИВА И
СИЛИКАТНИХ
ПРОИЗВОДА

4

7.

ТЕХНОЛОГИЈА
ГОРИВА

15

8.

ТЕХНОЛОГИЈА
БОЈА

2

9.

ТЕХНОЛОГИЈА
ПЕСТИЦИДА

2

радом

Упознавање ученика
са
Оспособљавањеученикадаразликујуособине,
значајемнеорганских
добијањеиприменукерамике, стакла,
малтерних везива и
ватросталнихматеријалаиминералнихвезива
силикатних
производа
Упознавање ученика
са класификацијом
горива и поступцима
хемијске прераде
горива
Упознавање ученика
са основним
појмовима о бојама

Упознавање ученика
са основним
појмовима о
пестицидима

Оспособљавање ученика да схвате механизам сушења и
прераде угља, науче примарне и секундарне поступке
прераде горива и загађиваче који се јављају
Оспособљавањеученикаданаучештајебоја,
њиховукласификацијуикојебојемогубитизагађивачи

Оспособљавањеученикадаизвршекласификацијупестици
да,
наведусвојстваиизведузакључакопозитивниминегативни
мефектимакојисејављајуутехнологијипестицида
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остварености
исхода
вршити кроз:
праћење
остварености
исхода
методом
разговора и
тестовима
знања
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
користити

ПСЕ,шеме,
слике,
графофолије
Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:
праћење
остварености
исхода
методом
разговора и
тестовима
знања

ТЕХНОЛОГИЈА
10. СРЕДСТАВА ЗА
ПРАЊЕ

ТЕХНОЛОГИЈА НА
БАЗИ ПРЕРАДЕ
11. БИЉНИХ И
ЖИВОТИЊСКИХ
СИРОВИНА

4

7

ТЕХНОЛОГИЈА
12.
8
МАКРОМОЛЕКУЛА

Упознавање ученика
са основним
појмовима и
процесима
производње
детерџената и
сапуна
Упознавање ученика
са основним
појмовима и
процесима
производње биљних
и животињских
сировина
Упознавање ученика
са основним
појмовима у

Оспособљавањеученикадасхватеразликуизмеђусвојстава
сапунаидетерџената,
данаучесировинеиосновнефазекодпоступакапроизводњес
апунаидетерџената

Оспособљавање ученика да стекну основна знања да при
добијању прехрамбених производа, производа текстилне
индустрије и при поступцима прераде коже може доћи
до појаве штетних утицаја на животну средину
Оспособљавање ученика да схвате шта је полимер, а шта
мономер, да науче својста, поступке добијања и намену
синтетичких полимера, гуме, целулозе и вештачких
170

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

технологији
макромолекула

влакана на бази целулозе

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за заштиу животне средине

Предмет

Физичка хемија

Разред

Трећи разред

Фонд часова
Годишњи

Теоријска
настава
70

Вежбе
70

Практична
настава
/
171

Настава
блоку
/

Препоруке
за
реализацију
наставе
користити
ПСЕ,шеме,
слике,
графофолије
Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:
праћење
остварености
исхода
методом
разговора и
тестовима
знања

у Укупно
140

Недељни

Циљеви предмета

2

2

/

/

4

Ученици треба да стекну знања о микроскопској структури материје и њеном
утицају на енергетске промене системау макроскопским размерама, упознају
физичке узроке и законе хемијских реакција и схвате процесе у хемијској
индустрији.

Физичка хемија за 3. и 4. разред хемијско-технолошке школе – Марија
Узелац, Нада Наод,
Литература
(препоручена Практикум из физичке хемије – М. Узелац
литература и која се користи)
Физичка хемија – С. Уводић – Караџић, М. Марковић
Практикум из физичке хемије - – С. Уводић – Караџић, М. Марковић, М.
Узелац
Физика, општа и неорганска хемија, математика.
Корелација
са
другим
предметима

ТАБЕЛА: теорија
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2.

3.

Оквирни
бројчасова
(трајање
теме/модула)

Реднибројнаста
внетеме/модул
а

1.

Наставнатема/модул

Структура материје
и нуклеарни процес

Агрегатна стања
материје

15

Дисперзни системи и
20
физичка равнотежа

13

Исходитеме/модула
Циљеви теме/модула
Ученик ће моћи да :
Стицање знања о структури
материје, нуклеарним
процесима и њиховој
примени.

Стицање знања о
карактеристичним
својствима гасовитог,
течног и чврстог стања.

Стицање знања о правим
растворима и равнотежном
стању у хомогеним и
хетерогеним системима.
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Објасни природну и
вештачку
радиоактивност.
Објасни Бојл –
Мариотов, Геј
Лисаков, Шарлов,
Далтонов закон и
Клаперонову
једначину.
Објасни напон паре и
вискозитет течности.
Објасни кристале и
зеолите.
Дефинише праве
растворе, објасни
Раулов закон и његову
примену.
Објасни смешу двеју
течности које се
потпуно мешају,
делимично мешају и
које се не мешају.
Објасни Гибсово

Начиностваривањапринци
па,циљева и
исходатема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Предавањем, усменим
излагањем, провером
домаћих задатака и
допунским радом.

Усменом провером
знања, тестовима
знања.

Предавањем, усменим
излагањем, провером
домаћих задатака и
допунским радом.

Усменом провером
знања, тестовима
знања ( контролни
тест ).

Предавањем, усменим
излагањем, провером
домаћих задатака и
допунским радом

Усменом провером
знања, тестовима
знања ( контролни
тест ).

правило фаза и
примени га на
двокомпонентни
систем.

4.

Хемијска
термодинамика

22

Објасни први закон
термодинамике и
његову примену на
разне процесе;
дефинише моларну и
специфичну топлоту и
енталпију,
дефинише енергетске
ефекте хемијских
реакција при сталној
запремини и при
сталном притиску;
објасни други закон
термодинамике;
дефинише ентропију и
слободну енергију.

Стицање знања о
претварању топлотне
енергије у друге видове
енергије и обрнуто у
хемијсим процесима.

Напомена: кроз све теме са ученицима вежбати рачунске задатке и користити слике и шеме.

ТАБЕЛА: вежбе
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Предавањем, усменим
излагањем, провером
домаћих задатака и
допунским радом.

Усменом провером
знања, тестовима
знања ( контролни,
тест ).

2.

Припрема за рад у
лабораторији

Оквирни
бројчасова
(трајање
теме/модула)

Реднибројнаста
внетеме/модул
а

1.

Наставнатема/модул

8

Структура материје
и нуклеарни процеси

3.

Агрегатна стања
материје

4.

Дисперзни системи и
физичка равнотежа

4

22

16

Исходитеме/модула
Циљеви теме/модула
Ученик ће моћи да :

Начиностваривањапринци
па,циљева и
исходатема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Стицање знања о
опасностима и заштити у
лабораторији и рачунању
грешке при мерењу.

Заштити од опасноти
и израчунати грешку
при мерењу.

Усменим излагањем,
дијалогом и рачунским
задацима.

Усменом проверо
знања, рачунским
тестовима.

Стицање практичних
вештина при одређивању
степена радиолошке
контаминације.

Одреди степен
радиолошке
контаминације и
заштити се.

Демонстрационом
методом, коришћењем
лабораторијског
инструмента.

Праћење исхода
лабораторијске в
и оцењивањем
лабораторијског
дневника.

Стицање практичних
вештина при испитивању
агрегатног стања материје.

Провери БојлМариотов, ГејЛисаков, Шарлов,
Далтонов закон и
Клаперонову
једначину.
Одреди: густину
кисеоника, напон
паре, моларну масу,
температуру топљења
кристалних
супстанци.

Експерименталнодемонстрационом метотом,
применом лаборијског
прибора и опреме.
Повезивањем теоријског
знања са лабораторијским
вежбама.

Праћење исхода
лабораторијске в
и оцењивањем
лабораторијског
дневника.

Стицање практичних
вештина при раду са
правим растворима и

Одреди:
растворљивост
угљендиоксида у
175

ЕксперименталноПраћење исхода
демонстрационом метотом, лабораторијске в
применом лаборијског
и оцењивањем

успостављању стања
физичке равнотеже.

5.

Хемијска
термодинамика

20

води, моларну масу и
воду додату млеку,
криоскопском
методом, еутектичку
тачку
двокомпонентног
система.

Стицање практичних
вештина при извођењу
вњжби из области
термодинамике.

Одреди однос
моларне топлоте при
сталном притиску и
сталној запремини
гасова.
Одреди: топлотни
капацитет
калориметра, топлоту
растварања и топлоту
неутрализације,
провери Хесов закон.

прибора и опреме.
Повезивањем теоријског
знања са лабораторијским
вежбама.

Експерименталнодемонстрационом метотом,
применом лаборијског
прибора и опреме.
Повезивањем теоријског
знања са лабораторијским
вежбама.

НАПОМЕНА: Инсистирати на табеларном и графичко приказу узајамне зависности величина стања.

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет

Микробиологија

Разред

трећи
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лабораторијског
дневника.

Праћење исхода
лабораторијске в
и оцењивањем
лабораторијског
дневника.

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава у блоку

Укупно

Годишњи

35

70

/

/

105

Недељни

1

2

/

/

3

Усвајање појмова из области микробиологије,упознавање о распрострањености и улози
микроорганизама у природи, упознавање са микробним загађењима

Циљеви предмета

Литература (препоручена литература
и која се користи)

Микробиологија за 3 разред средње стручне школе др. Милорад Стојановић

Хемија, микробиологија, загађивање и заштита воде, загађивање и заштита ваздуха,
загађивање и заштита тла

Наставна
тема/модул

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим предметима

Циљеви теме/модула

Исходи
теме/модула
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Начин остваривања Начин праћења и
принципа, циљева и вредновања ученичких
исхода тема/модула постигнућа

1.

Морфолошке и
физиолошке
карактеристике
микроорганизама

11

2.

Екологија
микроорганизама

3.

Место и улога
микроорганизама у
природи

5

4.

Микробна загађења

2

5.

Улога
микроорганизама у
санацији и очувању
животне средине

8

7

Законска регулатива
6.

2

Упознавање са
особинама
микроорганизама
Упознавање са
дејством еколошких
чинилаца на
динамику раста
микроорганизама
Упознавање са
местом и начином
живота
микроорганизама у
природи
Упознавање са
врстама микробних
загађења
Упознавање са
основним
микроорганизмима за
санацију животне
средине
Упознавање са
законском
регулативом

Дефинише предмет
проучавања
микробиологије,
наведе особине
микроорганизама
Објасни улогу
еколошких
чинилаца на
микроорганизме
Објасни место и
улогу
микроорганизама у
природи
Објасни патогеност
и токсичност

Усмено излагање
Тест
Активност на часу
Усменим
излагањем,
монолошко –
дијалошком
методом, групним
понављањем,
провером домаћих
задатака, путем
семинарских
радова, додатним и
допунским радом

Усмено излагање
Тест
Активност на часу

Усмено излагање

Усмено излагање
Активност на часу

Објасни улогу
микроорганизама у
очувању и санацији
животне средине

Усмено излагање
Тест
Активност на часу

Објасни примену
закона

Усмено излагање
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Наставна
тема/модул

1.

Упутства за рад у
микробиолошкој
лабораторији

2.

Микроскопско
испитивање
микроорганизама

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Вежбе

2

Упознавање са
правилима рада у
лабораторији,
микробиолошким
прибором, судовима
и уређајима

12

Упознавање са
техникама
микроскопирања и
прављења препарата

3.

Стерилизација

10

4.

Гајење
микроорганизама

6

5.

6.

Одређивање броја
микроорганизама
директном и
индиректном
методом
Испитивање
отпорности
микроорганизама на

Циљеви теме/модула

Упознавање са
појмом и начином
извођења
стерилизације
Упознавање са
начинима гајења
микроорганизама

6

2

Исходи
теме/модула
Наведе правила
понашања у
лабораторији,
препознаје
прибор,судове и
уређаје
Објасни прављење
препарата и
технике
микроскопирања и
показати практично
Објасни појам и
начине извођења
стерилизације
Објасни начине
гајења
микроорганизама

Упознавање са
основним начинима
одређивања броја
микроорганизама

Објасни директно и
индиректно
одређивање броја
микроорганизама

Упознавање са
реакцијом појединих
микроорганизама на

Објасни примену
антибиотика
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Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Усмено излагање
Активност на часу

Усменим излагањем,
монолошко –
дијалошком
методом, групним
Усмено излагање
понављањем,
Активност на часу
провером домаћих
задатака, путем
практичног
обављања
вежби,писањем
Усмено излагање
дневника, додатним
и допунским радом
Усмено излагање
Активност на часу
Усмено излагање
Активност на часу

Усмено излагање

7.

антибиотике

антибиотике

Испитивање
бактериолошке
исправности воде

16

Упознавање са
карактеристикама
воде

8.

Микробиолошка
анализа ваздуха

8

Упознавање са
карактеристикама
ваздуха начинима
испитивања

9.

Микробиолошко
испитивање
земљишта

8

Упознавање са
карактеристикама,
земљишта

Објасни начине за
анализу воде,
наведи начине,
практичан рад
Објасни начине за
анализу, наведи
начине практичан
рад
Објасни начине за
анализу земљишта,
наведи начине
практичан рад

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет
Разред
Фонд часова

ЗАГАЂИВАЊЕ И ЗАШТИТА ТЛА
трећи
Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава
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Настава
блоку

у Укупно

Годишњи

70

35

0

30

135

Недељни

2

1

0

0,86

3,86

Циљеви предмета

Циљ програма загађивање и заштита тла је стицање теоријских и практичних знања,
умења и вештина за очување и заштиту тла од свих облика и видова угрожавања.
стицање основних знања о животној средини и утицајима које на њу остварује човек
својим активностима;
стицање теоријских знања о науци о земљишту;
стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом
коришћењу;
стицање основних знања о карактеристикама и саставу тла и којој врсти тла се срећу;
стицање теоријских и практичних знања о загађивачима тла и развијање способности
за њихово уочавање;
изучавање метода за испитивање загађеног тла;
усвајање знања о потреби и начинима заштите тла;
развијање логичког мишљења и закључивања о загађењу и заштити тла;
стицање знања о потреби и начинима обнове загађеног тла;
да се ученици оспособе да стечена знања примењују у пракси;
развијање свести о сопственим знањима и способностима за професионални развој;
подстицање за даљи стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним
способностима и потребама друштва;
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развијање систематичности, прецизности, смисла и одговорности за тимски рад;
оспособљавање за примену средстава за заштиту на раду и развијање свести о
важности очувања сопственог здравља;
Загађивање и заштита тла-уџбеник за трећи разред-ЗУНС Београд (препун
Литература
(препоручена беспотребног материјала, набацано)
литература и која се користи)

1

2

са

Наставна
тема/модул

УВОД (4)

другим

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација
предметима

4

ИЗВОРИ И
УЗРОЦИ
ЗАГАЂЕЊА 6
(6)

Хемија, аналитичка хемија, физика, физичка хемија, извори загађења, инструменталне
методе испитивања, физичка хемија, , загађивање и заштита воде, загађивање и
заштита ваудуха, испитивање тла, воде и ваздуха

Циљеви теме/модула

Основна знања о тлу: појам,
дефиниције, порекло, састав.
Основне карактеристике: физичке
и хемијске. Типови земљишта.
(стицање знања).
Појам животне средине,
нарушавање животне средине.
Појам, врсте и извори загађења
животне средине. Деградација и
загађивање земљишта.

Исходи теме/модула

дефинише, наведе и
објасни и разликује :
Основназнањаотлу: појам,
дефиниције, порекло,
састав.
Основнекарактеристике:
физичкеихемијске. Типови
земљишта.
дефинише, наведе и
објасни :
Појам животне средине,
нарушавање животне
средине. Појам, врсте и
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Начин
остваривања
принципа,
циљева и
исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Вредновање
Користити сва
остварености
расположива
исхода вршити кроз:
наставна
праћење
средства која су остварености
на располагању исхода
а тичу се
тест знања
поменуте теме
тест практичних
вештина
Користити сва
Вредновање
расположива
остварености
наставна
исхода вршити кроз:
средства која су праћење
на располагању остварености

Подела угрожених земљишта.
Биолошки процеси у замљишту.
(стицање знања).

3

4

Природни извори загађивања тла,
појам и врсте. Тачкасти извори
загађења (налазишта руда,
геолошке творевине). Расути
извори загађења (суви и мокри
талог из атмосфере).
(стицање знања).

ПРИРОДНО
ЗАГАЂИВА
ЊЕ ТЛА (4)

АНТРОПОГ
ЕНО
ЗАГАЂИВА
ЊЕ ТЛА
(15)

15

Појам антропогеног дејства.
Начин и врсте угрожавања и
загађивања тла. Загађивање тла,
таложење загађујућих материја из
ваздуха. Дејство загађене воде на
тло. Загађивање тла чврстим
отпадом. Загађивање тла при
пољопривредној производњи.
Потенцијални извори загађивања.
Последице деловања загађивача
на живи свет. Механизми штетног
деловања.
(стицање знања).

извори загађења животне
средине. Деградација и
загађивање земљишта.
Подела угрожених
земљишта. Биолошки
процеси у замљишту.
дефинише, наведе и
објасни :
Природни извори
загађивања тла, појам и
врсте. Тачкасти извори
загађења (налазишта руда,
геолошке творевине).
Расути извори загађења
(суви и мокри талог из
атмосфере).
дефинише, наведе и
објасни :
Појам антропогеног
дејства. Начин и врсте
угрожавања и загађивања
тла. Загађивање тла,
таложење загађујућих
материја из ваздуха.
Дејство загађене воде на
тло. Загађивање тла
чврстим отпадом.
Загађивање тла при
пољопривредној
производњи.
Потенцијални извори
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а тичу се
поменуте теме.

исхода
тест знања
тест практичних
вештина

Вредновање
Користити сва
остварености
расположива
исхода вршити кроз:
наставна
праћење
средства која су остварености
на располагању исхода
а тичу се
тест знања
поменуте теме
тест практичних
вештина

Вредновање
Користити сва
остварености
расположива
исхода вршити кроз:
наставна
праћење
средства која су остварености
на располагању исхода
а тичу се
тест знања
поменуте теме
тест практичних
вештина

загађивања. Последице
деловања загађивача на
живи свет. Механизми
штетног деловања.

5

ЗАШТИТА
ТЛА ОД
ЗАГАЂИВА
ЊА (16)

16

Превентивне мере: култура
живљења, образовање и
едукација. Правилна
урбанизација и уређивање
животне средине. Правилно
уређење и коришћење
пољопривредног земљишта.
Спречавање загађења ваздуха и
воде. Испитивање квалитета
површинских и подземних вода за
потребе наводњавања и утицаја
на физичка и хемијска својства
земље.
Производни процеси са
минималном количином
отпадака. Производни системи
без отпадака. Коришћење
отпадних загађујућих супстанци
за нову производњу. Обрада и
правилно депоновање чврстих
отпада из насеља, санитарнохигијенски уређена депонија.
Побољшање технологије и
процеса производње, с циљем
заштите тла загађивања,
пречишћавања индустријских
отпадних вода, обраде муља.
Правилно одлагање опасних

Схвати важност
превентивних мера,
правилне урбанизације,
дефинише, наведе и
објасни, :
Превентивне мере:
култура живљења,
образовање и едукација.
Правилна урбанизација и
уређивање животне
средине. Правилно
уређење и коришћење
пољопривредног
земљишта. Спречавање
загађења ваздуха и воде.
Испитивање квалитета
површинских и подземних
вода за потребе
наводњавања и утицаја на
физичка и хемијска
својства земље.
Производни процеси са
минималном количином
отпадака. Производни
системи без отпадака.
Коришћење отпадних
загађујућих супстанци за
нову производњу. Обрада
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Користити сва
расположива
наставна
средства која су
на располагању
а тичу се
поменуте теме

Вредновање
остварености
исхода вршити кроз:
праћење
остварености
исхода
тест знања
тест практичних
вештина

отпада.
(стицање знања).

6

РЕМЕДИЈА
ЦИЈА
ЗАГАЂЕНО
Г ТЛА (20)

20

Појам и циљ ремедијације.
Технологија обнављања тла.
Биолошко обнављање
биоремедијација. Хемијска
обрада. Термичка обрада.
Екстракција гасова и испарљивих
супстанци. Мембранска
микрофилтрациј а и сепарација.
Остале методе. Ремедијација тла
оштећених експлоатацијом
минералних сировина на
површинским коповима и у
рудницима. Ремедијација
јаловишта. Фиторемедијација.
Пошумљавање деградираних
површина.
(стицање знања).

и правилно депоновање
чврстих отпада из насеља,
санитарно-хигијенски
уређена депонија.
Побољшање технологије и
процеса производње, с
циљем заштите тла
загађивања, пречишћавања
индустријских отпадних
вода, обраде муља.
Правилно одлагање
опасних отпада.
Дефинише и објасни:
Појам и циљ ремедијације.
Технологија обнављања
тла. Биолошко обнављање
биоремедијација. Хемијска
обрада. Термичка обрада.
Екстракција гасова и
испарљивих супстанци.
Мембранска
микрофилтрациј а и
сепарација. Остале методе.
Ремедијација тла
оштећених
експлоатацијом
минералних сировина на
површинским коповима и
у рудницима. Ремедијација
јаловишта.
Фиторемедијација.
Пошумљавање
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Користити сва
расположива
наставна
средства која су
на располагању
а тичу се
поменуте теме

Вредновање
остварености
исхода вршити кроз:
праћење
остварености
исхода
тест знања
тест практичних
вештина

деградираних површина.

7

ЗАКОНСКА
РЕГУЛАТИ
ВА (4)

4

Мориторинг, максимално
дозвољена концентрација
штетних материја (МБК).
Стандарди за тло.ISО
стандарди за тло.
(стицање знања).

Дефинише и објасни:
Мориторинг, максимално
дозвољена концентрација
штетних материја (МБК).
Стандарди за
тло.ISО стандарди за тло.

Користити сва
расположива
наставна
средства која су
на располагању
а тичу се
поменуте теме

Вредновање
остварености
исхода вршити кроз:
праћење
остварености
исхода
тест знања
тест практичних
вештина

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ СЕ РЕАЛИЗУЈУ СА 35 ЧАСОВА
При остваривању вежби, ученици треба да се оспособе да самостално обављају узорковање тла, да изврше испитивања физичких и
хемијских својстава тла, применом одговарајућих метода и да на основу добијених резултата загађивања изврше класификацију тла у
складу са законским прописима.
Ученике треба оспособити да примењују превентивне мере, мере заштите тла од загађивача и мере ремедијације.
НАСТАВА У БЛОКУ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ СА 30 ЧАСОВА

Наставна
тема/модул

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Настава у блоку треба да се реализује на терену, у радним организацијама, у специјализованим лабораторијама, агрозаводима, на
површинским коповима, јаловиштима, депонијама и местима која су изложена ерозији. Препоручује се учествовање у пошумљавању
угрожених површина.

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула
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Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

9

НАСТАВА
У БЛОКУ
(30)

Узимање узорака на терену.
Посета јаловишту. Посета
депонији. Акције пошумљавања
деградираних тла. Израда
концептног модела
контаминираног тла

30

Узимање узорака на
терену. Посета јаловишту.
Посета депонији. Акције
пошумљавања
деградираних тла. Израда
концептног модела
контаминираног тла

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет

Прерада и одлагање чврстог отпада

Разред

Трећи
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
70

Недељни

2

Фонд часова

Циљеви предмета

Користити сва
расположива
наставна средства
која су на
располагању а тичу
се поменуте теме

Настава у
блоку
30

Укупно

35

Практична
настава
/

1

/

/

3

135

-упознавање ученика са настанком отпадних материја, њиховом
класификацијом, својствима, методама третмана и поновног искоришћавања
чврстог отпада, ко и стицање знања о управљању чврстим, опасним и
радиоактивним отпадом, уз примену законских прописа.
- ученике треба оспособити да стечена знања примењују и на тај начин
развијају система еколошког понашаља и позитивног односа према природи
уопште, с циљем заштите и унапређивања заштите животне средине
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Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
праћење
остварености исхода
тест знања
тест практичних
вештина

М.Ристић, Ш.Ђермати, М.Вучковић
Прерада и одлагање чврстог отпада за 3. разред средње стручне школе

Литература (препоручена
литература и која се користи)

Извори загађења животне средине, Испитивање тла, воде и ваздуха, Машине,
апарати и операције, Загађење и заштита тла

1.

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим
предметима

Циљеви
теме/модула

Исходи
Начин остваривања
теме/модула
принципа, циљева и исхода
Ученик је у стању
тема/модула
да:

5

-стицање основних
знања о изворима и
типовима чврстог
отпада, саставу,
физичким,
хемијским и
биолошким
својствима чврстог
отпада

- објасни изворе и
типове чврстог
отпада
- објасни састав,
физичка,
хемијска и
биолошка
својства чврстог
отпада
- објасни начине
сакупљања,
сортирања и
транспорта
чврстог отпада

- Теоријска настава се
реализује у учионици
- дефинисати појединачне и
групне домаће задатке

- објасни начине
санитарног

- Теоријска настава се
реализује у учионици

Наставна тема/модул

Основни појмови о
чврстом отпаду

2.

Евакуација и
третман чврстог
отпада

8

- стицање знања о
сакупљању,
сортирању и
транспорту чврстог
отпада

3.

Планирање депонија

5

-стицање знања о
санитарном
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- Теоријска настава се
реализује у учионици
- дефинисати појединачне и
групне домаће задатке

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Посматрање
Разговор
Усмено излагање
Домаћи задаци
- Тест знања

Посматрање
Наставни листићи
Разговор
Усмено излагање
Домаћи задаци
- Тест знања
- Тест практичних
Посматрање
Разговор

депоновању

4.

5.

Технологија
третмана отпада

Опрема на
депонијама

20

-упознавање са
управљањем
чврстим, опасним и
радиоактивним
отпадом

5

- развијање
интересовања за
техничка
достигнућа у
области прераде и
одлагања чврстог
отпада и указивање
на њихов значај у
савременом животу
у оквиру еколошког
система

депоновања

- објасни начине
управљања
чврстим, опасним
и радиоактивним
отпадом

- зна за техничка
достигнућа у
области прераде
и одлагања
чврстог отпада

6.

Управљање на
депонијама и
контрола рада

10

-развијање
еколошке свести и
изградња
-развија
вредносних ставова
еколошку свест
који се темеље на
начелу добробити за
све

7.

Заштита вода на
депонијама

5

- схватање значаја
начина заштите

- објасни начине
заштите воде и
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- дефинисати појединачне и
групне домаће задатке
- Теоријска настава се
реализује у учионици
- дефинисати појединачне и
групне домаће задатке
- Користити слике, шеме,
моделе и компјутерске
анимације
- Користити слике, шеме,
моделе и компјутерске
анимације
- Теоријска настава се
реализује у учионици
- дефинисати појединачне и
групне домаће задатке
- Теоријска настава се
реализује у учионици
- дефинисати појединачне и
групне домаће задатке
- Користити слике, шеме,
моделе и компјутерске
анимације
- Теоријска настава се
реализује у учионици

Усмено излагање
Домаћи задаци
- Тест знања
- Тест практичних
Посматрање
Разговор
Усмено излагање
Домаћи задаци
- Тест знања
- Тест практичних
- Израда слика и
шема
Посматрање
Разговор
Усмено излагање
Домаћи задаци
- Тест знања
- Тест практичних
- Израда слика и
шема
Посматрање
Разговор
Усмено излагање
Домаћи задаци
- Тест знања
- Тест практичних
- Израда слика и
шема
Посматрање
Разговор

воде и тла на
депонијама

8.

9.

10.

Управљање опасним
отпадом

Управљање
радиоактивним
отпадом

Законска регулатива

5

-развијање логичког
мишљења и
закључивања о
преради и одлагању
чврстог отпада

тла на депонијама - дефинисати појединачне и
групне домаће задатке
- Користити слике, шеме,
моделе и компјутерске
анимације

-закључује о
преради и
одлагању чврстог
отпада

- Теоријска настава се
реализује у учионици
- дефинисати појединачне и
групне домаће задатке
- Користити слике, шеме,
моделе и компјутерске
анимације
- Теоријска настава се
реализује у учионици
- дефинисати појединачне и
групне домаће задатке
- Користити слике, шеме,
моделе и компјутерске
анимације

3

-развијање логичког
мишљења и
закључивања о
преради и одлагању
чврстог отпада

-закључује о
преради и
одлагању чврстог
отпада

4

-упознавање
законске регулативе
у вези са прерадом и
одлагањем чврстог
отпада

- зна законску
регулативу у вези
са прерадом и
одлагањем
чврстог отпада

- Теоријска настава се
реализује у учионици
- дефинисати појединачне и
групне домаће задатке

-самостално
узорковање

- зна самостално
да узоркује и
врши теренску

-Подела одељења на групе
приликом реализације вежби

Усмено излагање
Домаћи задаци
- Тест знања
- Тест практичних
- Израда слика и
шема
Посматрање
Разговор
Усмено излагање
Домаћи задаци
- Тест знања
- Израда слика и
шема
Посматрање
Разговор
Усмено излагање
Домаћи задаци
- Тест знања
- Израда слика и
шема
Посматрање
Разговор
Усмено излагање
Домаћи задаци
- Тест знања

Вежбе:
11.

Вежбе
Узимање узорака и
одређивање

35
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- Лабораторијски
дневници
- Тест практичних

морфолошког
састава отпада
Одређивање
количине
комуналног отпада
Одређивање
количине
индустријског
отпада
Одређивање средње
густине комуналног
отпада
Одређивање
влажности чврстог
отпада
Испитивање
коефицијента
филтрације тла у
зони предвиђеној за
депонију
Одређивање
топлотног
капацитета чврстог
отпада
Добијање компоста
Испитивање
својстава покривних
материјала
Одређивање
количине
депонијског
филтрата
Одређивање

- извршавање
теренске анализе
чврстог отпада
- извршавање
основних
лабораторијских
анализа(физичка,
хемијска, биолошка
својства чврстог
отпада)

анализу чврстог
отпада
- зна да врши
основне
лабораторијске
анализе које
обухватају
одређивање
физичких,
хемијски и
биолошких
својстава чврстог
отпада применом
одговарајућих
метода

- зна да испитује
својства
покривних
материјала
- испитивање
- зна да одређује
својстава покривних количину
материјала
депонијског
филтрата
- одређивање
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- Вежбе се реализују у
лабораторији или фабричким
погонима
- са ученицима вежбати
рачунске задатке
- ученик је дужан да води
дневник рада на
лабораторијским вежбама
- користити одговарајући
прибор, хемикалије и
инструменте

вештина
Посматрање
Разговор

капацитета депоније
Анализа изабраног
састојка чврстог
отпада: извори,
својства, третман,
одлагање
Рециклажа чврстог
отпада

количине
депонијског
филтрата
- одређивање
капацитета депоније

Блок настава:
Блок настава

12.

Обилазак депоније
чврстог отпадног
материјала
Прикупљање
података о структури
и количини
30
депонованог отпадног
материјала
Обилазак службе за
прикупљање,
сортирање и обраду
секундарних сировина
Осматрање и
идентификовање
појава загађивања
површинских и

стицање знања о
депонијама чврстог
отпадног материјала

објасни појмове
депонија чврстог
отпадног
материјала
објасни структуру
и количину
стицање знања о
отпадног
структури и количини
материјала
отпадног материјала

упознавање
технолошког процеса
рециклаже

објасни фазе
технолошког
процеса
рециклаже
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- блок настава се реализује у
оквиру организације
стручних посета
предузећима која се баве
сакупљањем секундарних
сировина и рециклажом и
депоновањем чвртсог
отпадног
материјала(депонија)

- Лабораторијски
дневници
- Тест практичних вештина
Посматрање
Разговор

подземних вода
депонијским
филтратом
Упознавање са
технолошким процесо
рециклаже

израда технолошке
шеме

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет

Српски језик и књижевност

Разред

Четврти
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
96

Недељни

3

Фонд часова

Циљеви предмета

0

Практична
настава
0

Настава
блоку
0

0

0

0

у Укупно
96
3

Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику.
Развијање и негивање језичке културе, поштовање правила књижевног
(стандардног) језика у усменом и писаном изражавању. Унапређивање
књижевних знања и читалачких вештина. Упознавање и проучавање
репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова,
књижевноисторијских појава и процеса у књижевности. Унапређивање
знања о сопственој култури и културама других народа.
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Читанка за IV разред средње школе, мр Љиљана Николић, Босиљка Милић,
Литература
(препоручена Интерпретације за ученике IV разреда средње школе
литература и која се користи)

1.

2.

са

Наставна
тема/модул

Савремена
поезија

Савремена проза

другим

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација
предметима

15

30

Грађанско васпитање, Верска настава, Социологија са правима грађана,
Историја, Ликовна култура, Географија.

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

наведе обележја савремене
поезије
тумачи песничка дела износећи
Упознавање са одликама
доживљаје, запажања и
савремене поезије,
образложења о њима
њеним представницима
изведе закључак о
и делима
карактеристикама песничког
језика, мотивима и форми у
обрађеним песмама
именује различите прозне врсте
Упознавање са
и приповедне поступке
књижевнотеоријским
тумачи дело у складу са
појмовима,
његовим жанровским
специфичностима
особеностима
савремене прозе, њеним интегрише лично искуство
представницима и
током читања и тумачења дела
делима
вреднује дело износећи
аргументе
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Начин остваривања
принципа, циљева и исхода
тема/модула
На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе / учења,
планом рада и начинима
оцењивања
Предмет се реализује кроз
теоријску наставу која се
реализује у учионици
На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе / учења,
планом рада и начинима
оцењивања

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа
Ученици усменим и
писаним путем
показују колико су
усвојили знања из
ове књижевне
области, кроз
школске писмене
задатке и
одговарање.
Ученици усменим и
писаним путем
показују колико су
усвојили знања из
ове књижевне
области, кроз
школске писмене
задатке и
одговарање.

3.

4.

5.

6.

Савремена драма

Класици светске
књижевности

Синтакса

Правопис

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

Упознавање са писцима
и делима светске
књижевне баштине

препозна свевременост
обрађених тема
тумачи дела износећи своја
запажања, утиске и
образложења о њима

8

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

5

Оспособљавање ученика
за примењивање знања
из језика и правописа у
складу са језичком
нормом

8

7

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

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

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

На почетку теме ученике
примени правописне знаке у
упознати са циљевима и
складу са језичком нормом
исходима наставе / учења,
употреби знаке интерпункције у планом рада и начинима
складу са језичком нормом
оцењивања
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Ученици усменим и
писаним путем
показују колико су
усвојили знања из
ове књижевне
области, кроз
школске писмене
задатке и
одговарање
Ученици усменим и
писаним путем
показују колико су
усвојили знања из
ове књижевне
области, кроз
школске писмене
задатке и
одговарање

Контролним
задацима и
одговарањем

Писменим задацима
и вежбама

7.

Култура
изражавања

23

Усавршавање културе
изражавања
и неговање
интересовања за
праћење културних
садржаја и критички
однос према њима, као и
за оспособљавање за
операционализацију
функционалних стилова

напише есеј поштујући
структуру ове књижевне врсте
састави биографију, молбу,
жалбу, приговор...
процењује вредност понуђених
културних садржаја

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет

Енглески језик

Разред

четврти
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
64

Недељни

2

Фонд часова

Циљеви предмета

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

Настава у
блоку
-

Укупно

-

Практична
настава
-

-

-

-

2

64

Циљ наставе страног језика је овладавање комуникативним вештинама и
развијање способности и метода учења страног језика, развијање сазнајних и
интелектуалних способности ученика, њихових хуманистичких, моралних и
естетских ставова, развијање способности за самостално аутономно учење,
тражење, селекцију и синтезу информација до којих долази кроз самосталан
рад и претраживање изворника различитог типа (писани и електронски
извори, самостална истраживања на терену, интервјуи, итд.), стицање
позитивног односа према другим језицима и културама, као и према
196

Писање есеја,
Стилске, стилске
вежбе

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Наставна
тема/модул

Литература (препоручена
литература и која се користи)
Корелација са другим
предметима

Циљеви теме/модула

Исходи
теме/модула

Начин остваривања
принципа, циљева и исхода
тема/модула

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и
навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о
функционисању страног и матерњег језика.
Oвладавање језиком струке у оноликој мери која је неопходна да се страни
језик користи ради информисаности и оспособљености за једноставну
пословну комуникацију у усменом и писаном облику.
Степен постигнућа по језичким вештинама може да варира рецептивне
вештине(разумевање говора и читање) могу бити на предвиђеном нивоу, док
се за продуктивне вештине може очекивати да буду за један ниво ниже(нпр.
Б2+ рецептивно, Б2 продуктивно)
Енглески језик за четврти разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд
Катарина Ковачевић, Љиљана Матић
Додатна литература: додатне текстове, вежбања, стручне текстове и
презентације обезбеђује наставник
Настава енглеског језика заснована је на основним принципима
интерактивне наставе и развијању интегрисаних језичких вештина и система
и као таква у интеракцији је са свим осталим предметима и дисциплинама.
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Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

1

All Our Todays and
Tomorrows

7

Love
2

8
There’s No Place
Like Home

3

7
They Make the News

4

2
United in the
Common
Goal

5

4

Life Is Not a Free
Lunch
6

5

Вежбати слушање,
говор- интеракцију,
читање, писање
Оспособитиученике
да у школској и
ваншколској
свакодневици могу
писмено и усмено да
остваре своје намере,
диференцирано и
сходно ситуацији,
да продубљују и
проширују
комуникативне
способности и
постављају основе за
то да страни језик
функционално
користе и после
завршетка свог
образовања,
да стекну увид у
језичку стварност и
буду оспособљени да
уоче контрасте и
врше поређења у
односу на сопствену
стварност,
да буду оспособљени
да се компетентно и
самосвесно
споразумевају са

Ученици могу да
разумеју главне
поруке и детаље
неке изјаве ако се
ради о темама које
су у складу са
интересовањима и
узрасним
карактеристикама.
У стању су да из
медија издвоје
битне информације
када се ради о
актуелним
догађајима и
темама из њиховог
домена
интересовања
односно струке.
Ученици могу да
без припремања
учествују у
разговору о
познатим темама и
садржајима који их
интересују и при
том образлажу
своје лично
мишљење и реагују
на мишљење
других.
Ученици могу
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Облици рада: предавања,
фронтални, индивидуални ;
тимски, групни, у
паровима;
Наставне технике:
класификација,
категоризација,
систематизација знања и
информација, тумачење
аудио-визуелног
материјала, језичке игре,
дискусије, дебате,
решавање проблема,
писање...

посматрање
диктат
писмене вежбе
разговор
усмено излагање
домаћи задаци
задовољство ученика на
часу
мини-презентације
- писмени задаци- по један
у полугодишту

The World of Today

7

8

људима из других
земаља, усвајају
норме вербалне и
невербалне
комуникације у
складу са
специфичностима
језика који уче,
да до краја четвртог
разреда средње
стручне школе
савладају страни језик
до нивоа Б2 према
Заједничком
европском оквиру.

9

Brave New World

Стручни текстови

14

9

самостално да
шитају, разумеју и
процењују
различите текстове
који се односе на
области њихових
интересовања,
струке и искуства.
Ученици могу да
напишу или сажму
краћи текст о
познатим темама и
садржајима који их
интересују
користећи
једноставне фразе
и реченице.

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет

Филозофија

Разред

Четврти
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
64

Недељни

2

Фонд часова

0

Практична
настава
0

Настава
блоку
0

0

0

0
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у Укупно
64
2

Упознавање са смислом основних филозофских проблема и питања,
филозофским правцима и дисциплинама и значајем проучавања историје
филозофије као основне окоснице филозофске мисли
Др Бранко Павловић ; Др Вељко Кораћ – „Историја филозофије“

Циљеви предмета
Литература
(препоручена
литература и која се користи)

I

II

са

другим

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација
предметима

Наставна
тема/модул

Увод у
филозофиј
у

8

Античка
16
филозофија

Корелација са Историјом, Историјом уметности, Социологијом, Педагогијом

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

Упознавање ученика са
основним појмовима о
филозофији и њено
разликовање од других
наука, уметности и
религије.

одреди појам и предмет
филозофије
наведе филозофске
дисциплине и разликује
правце унутар дисциплина

Упознавање ученика са
историјом античке
филозофије
Оспособљавање ученика
за учествовање у
аргументованој и
толерантној дискусији

разликује песничкомитолошке визије о
настанку света од
појмовног мишљења
објасни појмове почела
(архе-а) и да упореди
различита схватања овог
појма код претскократских
200

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода тема/модула
На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе / учења,
планом рада и начинима
оцењивања.

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

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа
Дискусијом у току
часа наставник
проверава знање
ученика и њихово
разумевање
области о којој је
реч.
Дискусијом у току
часа наставник
проверава знање
ученика и њихово
разумевање
области о којој је
реч.

мислиоца
опише садржај појмова
логос, физис, космос
разликује супротности:
једно - мноштво, кретање мировање, коначно бесконачно, променљиво непроменљиво
примењује неку од
Сократових метода
(мајеутика, иронија,
индукција)
издвоји главне оптужбе
против Сократа
објасни Платонову теорију
идеја преко „Мита о
пећини“ из дијалога
„Држава“...

III

IV

Средњовек
овна
8
филозофија

Модерна
16
филозофија

Оспособљавање ученика
да препознају
специфичности
средњовековне епохе

Оспособљавање ученика
да препознају
специфичности модерне
епохе
Упознавање ученика са
значајем методе за

Главне теме
средњовековне
филозофије, уплив
хришћанства и однос вере
и знања
повезује вредности
античког периода са
ренесансом. Препознаје
садржаје из области
књижевности, историје и
уметности и склапа целину
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На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе / учења,
планом рада и начинима
оцењивања.
На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе / учења,
планом рада и начинима
оцењивања.

Дискусијом у току
часа наставник
проверава знање
ученика и њихово
разумевање
области о којој је
реч.
Дискусијом у току
часа наставник
проверава знање
ученика и њихово
разумевање
области о којој је
реч.

стицање нових сазнања
Развијање критичких
способности ученика у
односу на науку и
религију

V

Савремена
16
филозофија

Развијање код ученика
критичког односа према
увиђа смисао Марксовог
Упознавање ученика са
захтева за револуцијом
основним
именује основне теме
карактеристикамасаврем Ничеове филозофије
еног доба
објасни појам егзистенције
и препознаје ситуације
егзистенцијалног избора
друштвеним појавама

Подручје рада

Хемија,неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине
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На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе / учења,
планом рада и начинима
оцењивања.

Дискусијом у току
часа наставник
проверава знање
ученика и њихово
разумевање
области о којој је
реч.

Предмет

Физичко васпитање

Разред

Четврти

Фонд часова
Годишњи

Теоријска
настава
4

Вежбе
/

Практична
настава
60

Недељни

Циљеви предмета

Настава
блоку
/

у Укупно
64
2

Општи циљ
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 циљ физичког васпитања су:
- подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција
постуралних поремећаја);
- развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних
самостални рад на њима;
- стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово
усвајање;
- проширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној
школи и потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;
- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања
дефинисаних општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);
- мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање
позитивних психо-социјалних образаца понашања;
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Литература
(препоручена
литература и која
се користи)

- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у
свакодневним условима живота и рада.
Садржаји програма усмерени су на:
- развијање физичких способности
- спортско - техничко образовање
- повезивање физичког васпитања са животом и радом.
Циљ наставе приграма по избору ученика - изабрани спорт јесте да ученици
задовоље своја интересовања и потребе за
стицањем знања, способности за
бављење
спортом као интегралним делом физичке културе и настојање да стечена знања
примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на
такмичењима);
Задаци наставе програма по избору ученика – изабрани спорт јесу:
- стицање теоријских знања у изабраном спорту, пружање неопходних знања из
изабраног спорта (принципи, технике, начин вежбања – тренирања, стицање основних и
продубљених тактичких знања);
- социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према
учесницима у такмичењу;
- откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово
подстицање да се баве спортом.
Ученици се на основу својих способности и интереса опредељују за један спорт у
коме се обучавају, усавршавају и развијају своје стваралаштво током целе школске
године. То могу да буду предложене спортске гране и други спортови за к оје ученици
покажу интерес.
Да би се избор остварио, свака школаје дужна да обезбеди просторне и друге услове
за реализацију бар четири спорта.
На почетку сваке школске године наставничко веће, на предлог стручног већа
наставника физичког васпитања , утврђује спортове за који ученици те школе могу да се
определе.
/
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Биологија
Физика
Екологија
Хемија
Ликовна култура
Музичка култура

Наставна тема/модул

-Здравствена култура и
Физичка активност,
Као основа за
реализовање
постављених циљева и
исхода.
-Развој моторичких и
функционалних
способности човека,
Као основа за
реализовање

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација
са
другим предметима

Сваки од образовних профила има карактеристике везане за обављање конкретних
стручних послова, који захтевају одређене положаје тела, покрете и кретања, који могу
негативно утицати на правилно држање (статус кичменог стуба и статус стопала). Како би
се избегли ови негативни утицаји, наставници стручних предмета и професори физичког
васпитања дефинишу могуће професионалне поремећаје, на основу чега се програмирају
се посебни садржаји, којима се обезбеђујен превенција.

Оквирни
број часова
по темама
Тестирање и
провера
савладаност
и стандарда
из основне
школе (6
часова)

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модула

Начин остваривања
принципа, циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

• Унапређивање и
очување здравља;
• Утицај на
правилно држање
тела (превенција
постуралних
поремећаја);
•Развој и
усавршавање
моторичких
способности и

• Препозна везе
између физичке
активности и
здравља;
• Објасни
карактеристике
положаја тела,
покрета и
кретања у
професији за коју
се школује и уочи

-На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе / учења,
планом рада и начинима
оцењивања;
-Током реализације часова
физичког васпитања
давати информације о
томе које
вежбе позитиво утичу на
статус њиховог организма,

Праћење
напредовања
ученика у
физичком и
здравственом
васпитању се
обавља
сукцесивно у току
читаве школске
године, на основу
методологије у
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постављених циљева и
исхода.
Вежбе снаге без и са
малим теговима (до 4
кг.);
Трчање на 60 м и 100 м;
Трчање на 800 м
ученице и 1000 м
ученици;
Вежбе растезања (број
понављања и издржај у
крајњем положају),
Полигони спретности и
окретности и спортске
игре;
Аеробик;
-Усвајање знања,
умења и вештина из
спортских грана и
дисциплина као основа
за реализовање
постављених циљева и
исхода;
- РИТМИЧКА
ГИМНАСТИКА И
НАРОДНИ ПЛЕСОВИ
- Савладавање
основних вежби:
докорак,“, мењајући
корак галопом у свим
правцима, полкин
корак, далеко високи

Теоријских
часова (2 у
првом и 2 у
другом
полугодишт
у).
- Атлетика
(12 часова)
Гимнастика:
вежбе на
справама и
тлу (12)
часова.
- Спортска
игра: по
избору
школе(12
часова)
- Физичка
активност,
односно
спортска
активност:у
складу са
могућности
ма школе
а по избору
ученика (10
часова).
- Пливање
(10 часова).

теоријских знања
неопходних за
самостални рад на
њима;
•Стицање
моторичких умења
(вештина) и
теоријских знања
неопходних за
њихово усвајање;
• Мотивација
ученика за
бављењем
физичким
активностима;
• Формирање
позитивног
психосоцијалних
образаца понашања;
• Примена стечених
умења, знања и
навика у
свакодневним
условима живота и
рада;
•Естетско
изражавање
покретом и
доживљавање
естетских вредности
покрета и кретања;
• Усвајање етичких
вредности и
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оне, које могу
имати негативан
утицај на његов
раст, развој;
• Одабере и
изведе вежбе
обликовања и
вежбе из
корективне
гимнастике, које
ће превентивно
утицати на
могуће негативне
утицаје услед
рада у одабраној
професији;
•Именује
моторичке
способности које
треба развијати,
Као и основна
средства и методе
за њихов развој;
•Примени
адекватна
средства (изводи
вежбе) за развој и
усавршавање
моторичких
способности из:
вежби
обликовања,
атлетике,

с обзиром на
карактеристике
њихове професије, а које
негативно утичу на
здравље;
-Ученици који похађају
четворогодишње стручне
школе далеко су више
оптерећени у редовном
образовању практичном и
теоријском наставом од
осталих
ученика. Због тога је
физичко васпиатање, у
овим школама, значајно за
активнан
опоравк ученика,
компензацију и
релаксацију с обзиром на
њихова честа статичка и
једнострана оптерећења.
Теоријска знања из области
физичких активности су од
великог
значаја за укупним
бављењем физичким
вежбама.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз
следеће облике наставе:
- теоријска настава
- мерење и тестирање
- практична настава

оквиру које се
примењује
јединствена
батерија тестова
(за целу
Републику) за
утврђивање
телесног развоја и
физичких
способности и
проверу усвојених
стандарда и
предвиђених у
области спортскотехничког
достигнућа
ученика.
За праћење
телесног развоја и
физичких
способности
служи батерија
тестова која
обухвата:
- За телесни развој
/ боди висина и
тежина /;
- За брзину /
трчање на 30 м /;
- За експлозивну
снагу ногу / скок у
даљ из места /;
- За општу снагу /

скок, „маказице;
- Систематска обрада
естетског покрета тела
у месту и у кретању без
реквизита и са
реквизитима, користећи
при томе различиту
динамику, ритам и
темпо,
- Примена савладане
технике естетског
покрета и кретања у
кратким саставима.
- Треба савладати
најмање пет народних
плесова.
- Припрема за
такмичење и приредбе
и учешће на њима.
• Спортска игра (по
избору);
Понављање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената
игре.
-Даље проширивање и
продубљавање
техничко-тактичке
припремљености
ученика
у складу са изборним
програмом за дату
игру. На основу

- Провера
знања и
вештина (4
часа).

подстицање вољних
особина ученика;
•Повезивање
моторичких
задатака у целине;
• Увођење ученика
у организовани
систем припрема за
школска такмичења,
игре, сусрете и
манифестације;
• Развијање
елемената ритма у
препознавању
целина: рад-одмор;
напрезањерелаксација;
убрзањеуспоравање;
• Избор спортских
грана, Спортскорекреативних или
других кретних
активности трајног
опредељења као за
њихово
свакодневно
упражњавање;
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гимнастике,
пливања и
спортских игара
за развој: снаге,
брзине,
издржљивости,
гипкости,
спретности и
окретности;
• Кратко опише
основне
карактеристике и
правила атлетике,
гимнастике и
спортске гране дисциплина које
се уче;
•Демонстрира
технику
дисциплина из
атлетике и
гимнастике
(вежби на
справама и тлу)
које - поседује
вештину, технику
и тактику
спортске игре као
и вежбе из
осталих
програмом
предвиђених
садржаја

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, пориступ је
индивидуалан.
Место реализације наставе
- Теоријска настава се
реализује у учионици или
у сали, истовремено са
практичном наставом;
- Практична настава
реализује се на спортском
вежбалишту (сала,
спортски
отворени терени, базен,
клизалиште, скијалиште).
Препоруке за реализацију
наставе
- Настава се реализује у
циклусима који трају
приближно 10-12 часова
(узастопних). Наставнику
физичког васпитања је
остављено да, зависно од
потреба,

бацање медицинке
/;
- За координацију
/ бацање и
хватање лопте у
одређеној
временској
јединици /;
- За рецептивну
снагу руку /
згибови /;
- За издржљивост /
трчање 500, 800 м
/.
Провера се обавља
на крају сваке
наставне године.
Постигнути
резултати се
вреднују на
основу
Критеријума за
процену физичког
васпитања развоја
и физичких
способности деце
и омладине
узраста 7 до 19
година / /
Нормативи.
Резултати провере
служе сваком
појединцу да,

претходних умења у
техници и
тактици наставник
планира конкретне
садржаје из спортске
игре. Учествовање на
такмичењима на нивоу
одељења, школе и
међушколских
такмичења.
-РУКОМЕТ
- Увежбавати основне
техничке елементе
који су предвиђени
програмским
сад.жајима за основну
школу.
- Покривање и
откривање играча,
одузимање лопте,
ометање противника.
Општи
принципи постављања
играчау 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.

• 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
208

прецизира трајање сваког
циклуса, као и редослед
њиховог садржаја.
Садржај циклуса је:
- за проверу нивоа знања на
крају школске године –
један;
- за атлетику – један;
- за гимнастику: вежбе на
справама и тлу - један
- за спорт по избору
ученика – два;
- за повезивање физичког
васпитања са животом и
радом – један.
Начин остваривања
програма
Садржаји програма
усмерени су на: развијање
физичких способности;
спортско-техничко
образовање; повезивање
физичког васпитања са
животом и радом.
Годишњи план, програм и
распоред кросева,
такмичења, зимовања и
других облика
рада утврђује се на почетку
школске године на
наставничком већу, на
предлог стручног
већа наставника физичког

упоређујући
утврђено стање са
ранијим оцени
напредак.
За праћење
спортскотехничких
достигнућа служе
минимални
образовни захтеви
а на основу којих
се након провере
моторног знања
вреднује
постигнути
резултат.
Резултати провере
служе
наставницима
физичког
васпитања као
основа за
програмирање
рада у наредном
периоду посебно
за индивидуални
приступ и
одређивање
радних задатака за
сваког или групу
ученика.
Резултати провере
се уносе у

- Правила игре.
- Учествовање на
разредним, школским и
међусколским
такмичењима.
-ФУДБАЛ
- Увежбавати основне
техничке елементе
који су предвиђени
програмским
сад.жајима за основну
школу.
- Покривање и
откривање играча,
одузимање лопте и
ометање противника.
Општи
принципи постављања
играча у нападу и
одбрани. Разне
варијанте напада и
одбране.
Уигравање кроз
тренажни процес.
- Правила малог
фудбала.
- Учествовање на
разним школским и
међушколским
такмичељима
-КОШАРКА
- Увежбавати основне
техничке елементе

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
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васпитања.
Стручно веће наставника
физичког васпитања,
самостално, одређује
редослед
обраде појединих садржаја
програма и циклуса.
Часови у току недеље треба
да буду распоређени у
једнаким интервалима, не
могу
се одржавати као блок
часови. Настава се не
може одржавати
истовремено са два
одељења ни на спортском
терену ни у фискултурној
сали.
У свим разредима настава
физичког васпитања се
реализује одвојено за
ученике и
одвојено за ученице, а само
у школама које имају по два
паралелна објекта за
физичко
фаспитање дозвољена је
истовремена реализација
часа
Праћење, вредновање и
оцењивање
Праћење напретка ученика
у физичком васпитању се

Дневник рада
наставника
физичког
васпитања који је
саставни део
документације
службене
наставника и
школе.
Вредновање и
оцењивање се
врши на основу
следећих
елемената:
-физичке
способности
ученика;
-спортскотехничких
достигнућа
-односа ученика
према физичкој
култури.
При оцењивању
физичких
способности
узима се у обзир
ниво физичких
способности
појединца сваког,
остварен у току
школске године,
према његовим

који су предвиђени
програмским
сад.жајима за основну
школу
- Техника кошарке.
Шутирање на кош из
места и кретања, шут са
једном или обема
рукама, са разних
одстојања од коша.
Постављање и кретање
играча у нападу и
одбрани.
Одбрана „зоном“ и
„човек на човека“.
Напад против ових
врста одбрана.
Контранапад у
разним варијантама и
принцип блока.
- Правила игре и
суђење.
- Учествовање на
разредним и школским
такмичењима.
-ОДБОЈКА
- Увежбавати основне
техничке елементе
који су предвиђени
програмским
сад.жајима за основну
школу
- Техника одбојке.

живот и
способност за
уцење 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;
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обавља сукцесивно у току
читаве школске године, на
основу методологије
праћења, мерења и
вредновања ефеката
у физичкимом васпитању
– стандарди за оцењивање
физичких способности
ученика и
постигнућа у спортским
играма
Минимални образовни
захтеви (провера)
Атлетика: трчање на 100 м
за ученике и ученице,
трчање на 800 м за ученике
и 500 м
за ученице, скок удаљ, скок
увис, бацање кугле – на
резултат.
Вежбе на справама и тлу:
За ученике: наставни
садржаји из програма вежби
на тлу, прескока, једне
справе у
упору и једне справе у вису;
За ученице: наставни
садржаји из програма
вежби на тлу, прескока,
греде и
двовисинског разбоја.
Школско такмичење
(одељење, школа): актив

индивидуалним
могућностима.
Спортскотехничка
достигнућа се
оцењују
утврђивањем
обима и нивоа
садржаја програма
, прецизираних у
другом тематском
подручју ове
области.
Оцењивање
односа ученика у
физичкој култури
обавља се
праћењем
ученикове
активности на
властитом
физичком
усавршавању,
учвршћењу
здравља, нези
тела, извршавању
задатака у смислу
неговања
физичких
способности,
оствареном
степену навика за
сталним

Игра са повученим и
истуреним центром.
Смечирање и његова
блокада. Уигравање
кроз тренажни процес.
- Правила игре и
суђења.
- Учествовање на
одељенским ,
разредним и
међушколским
такмичењима.
-ПЛИВАЊЕ
- Упознавање и
примена основних
сигурносних мера у
пливању;
- Усвајање две технике
пливања (по
склоностима и избору
ученика). Вежбање
ради
постизања бољих
резултата. Скок на
старту и окрети.
- Учествовање на
одељенским ,
разредним и
међушколским
такмичењима.
-БОРИЛАЧКЕ
ВЕШТИНЕ
- Избор борилачке

• 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,
истрајан је у буде
својим
активностима.
•Се правилно
односи према
окружењу у коме
вежба, рекреира
се и бави се
спортом, што
преноси у
свакодневни
живот;
•Учествује на
школском
такмичењу и у
систему
школских
спортских
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наставника физичког
васпитања бира
справе на којима ће се
ученици такмичити.
За напредније ученике:
састави из програма
спортских такмичења и
учешће на
вишим нивоима школских
такмичења.
Оквирни број часова по
темама
- Тестирање и провера
савладаности стандарда из
основне школе (6 часова)
- Теоријских часова (2 у
првом и 2 у другом
полугодишту).
- Атлетика (12 часова)
- Гимнастика: вежбе на
справама и тлу (12) часова.
- Спортска игра: по избору
школе(12 часова)
- Физичка активност,
односно спортска
активност:у складу са
могућностима школе
а по избору ученика (10
часова).
- Пливање (10 часова).
- Провера знања и вештина
(4 часа).

вежбањем, односу
према друговима
током вежбања,
током спортских
такмичења и
излета, као и
праћењем
активности
ученика у осталим
облицима.
Минимални
образовни захтеви
(провера)
Атлетика: трчање
на 100 м за
ученике и
ученице, трчање
на 800 м за
ученике и 500 м
за ученице, скок
удаљ, скок увис,
бацање кугле – на
резултат.
Вежбе на
справама и тлу:
За ученике:
наставни садржаји
из програма вежби
на тлу, прескока,
једне справе у
упору и једне
справе у вису;
За ученице:

вештине која се
изучава на матичним
факултетима спорта и
физичког васпитања, и
која је у програму
Школских спортских
такмичења. Наставник
у
складу са
могућностима школе и
интересовањима
ученика предлаже
наставни програм
-КЛИЗАЊЕ И
СКИЈАЊЕ
- Програмски задаци из
клизања и скијања
обухватају савладавање
основне технике
и упознавање са
правилима такмичења.
Наставник предлаже
наставни програм, који
се
заснива на програму
клизања и предмета
скијање на матичним
факултетима

такмичења.

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 учешћа на
вишим нивоима школских
такмичења.
Препорука: уколико је
могуће организовати
наставу пливања(посебно
обуке непливача).

•Препорука: Физичка,
односно спортска
активност: у складу са
могућностима школе.
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наставни
садржаји из
програма вежби
на тлу, прескока,
греде и
двовисинског
разбоја.
Школско
такмичење
(одељење, школа):
актив наставника
физичког
васпитања бира
справе на којима
ће се ученици
такмичити.
За напредније
ученике: састави
из програма
спортских
такмичења и
учешће на
вишим нивоима
школских
такмичења.

2.

3.

Функције

Извод функције

Комбинаторика

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

1.

Наставна
тема/модул

30

Циљеви теме/модула

Стицање основних
знања из области
функција

30

Стицање основних
знања из области
извода функције

12

Стицање основних
знања из
комбинаторике

Исходи теме/модула

Зна да испита област
дефинисаности, нуле,
знак, парност и
асимптоте функције,
зна да скицира
график
једноставнијих
функција
Зна основне теореме
о изводима, зна и
примењује извод
елементарних
функција у
конкретним
примерима, користи
знања о изводима у
испитивању функција
Зна основна правила
комбинаторике,
препознаје
пермутације,
варијације и
комбинације и
примењује их у
конкретним
примерима и
свакодневном животу
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Начин остваривања
Начин праћења и
принципа, циљева и исхода вредновања ученичких
тема/модула
постигнућа

Користећи конкретне
примере из истородних
предмета и свакодневног
живота

Користећи конкретне
примере из области
функција, истородних
предмета и свакодневног
живота

Коришћење конкретних
примера и примена знања у
ситуацијама из
свакодневног живота

Праћење активности
ученика и истицање
позитивних примера,
вредновање ефикасности
редовним проверама у
виду контролних и
писмених задатака, рад
задатака пред таблом,
задавање проблема и
награђивање најбољих
решења.

4.

Вероватноћа и
статистика

Стицање основних
знања из вероватноће
и статистике

24

Зна да израчуна
вероватноћу неких
догађај, уочава
зависност међу
догађајима и зна да
одреди њихову
вероватноћу

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет

Математика

Разред

четврти
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
96

Недељни

3

Подручје рада

Хемија , неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет

Устав и права грађана

Разред

четврти

Фонд часова

Теоријска

Фонд часова

-

Практична
настава
-

Настава
блоку
-

-

-

-

Вежбе

Практична
214

Настава

оришћење конкретних
примера и примена знања у
ситуацијама из
свакодневног живота,
повезивањем са знањем о
функцијама

у Укупно
96
3

у Укупно

Годишњи

настава
32

Недељни

1

настава

блоку
32
1

Упознавање ученика са Уставом Републике Србије, правосудним системом
Републике Србије , са појмовима народне суверености и демокртије, као и
Циљеви предмета
оспособљавање ученика за демократско мишљење. Развијање знања о
грађанскик правима и слободама, о аутономији и локалној самоуправи, као и
о федеративном уређењу.
Радошин Рајовић, Устав и права грађана за трећи разред трогодишње средње
Литература
(препоручена стручне школе и четврти разред гимназије и четворогодишње средње
стручне школе
литература и која се користи)
Корелација
предметима

са

другим

Са историјом, социологијом и правима грађана
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2.

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

1.

Наставна тема/модул

Устав и правна
држава

Народна сувереност
и демократија

6

11

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модула

Ученици схватају
значај Устава као
највишег правног
акта, разликују
уства од закона,
разликују појмове
уставности и
Упознавање са
законитости,
Уставом Републике
уочавају значај
Србије, његовим
владавине права и
историјским
правне државе,
претечама и
знају основне
правосудним
одредбе Устава
системом Републике
Републике Србије,
Србје
схватају
функционисање
правосудног
система
Републике Србије,
разликују врсте
судских поступака
Развијање знања о
Ученици разумеју
суверености и
појмове
демократији и
суверености и
оспособљавање
демократије,
ученика за
уочавају њихов
демократско
значај у
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Начин остваривања
принципа, циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких постигнућа

Коришћењем препоручене
литературе, актуелних
примера из штампе и других
медија релевантних за
предмет, као и коришћењем
Устава и релевантних закона
у зависности од садржаја који
се обрађује

Праћењем остварених
исхода
кроз обнављање и
утврђивање обрађених
наставних тема и
јединица

Коришћењем препоручене
литературе, актуелних
примера из штампе и других
медија релевантних за
предмет, као и коришћењем
Устава и релевантних закона

Праћењем остварених
исхода
кроз обнављање и
утврђивање обрађених
наставних тема и
јединица

мишљење

3.

4.

5.

Грађанин, његова
права и слободе у
Републици Србији

Србија као држава,
аутономија и
локална самоуправа

Федеративно
уређење

6

Обогаћивање знања
о људским правима
и слободама и о
улози појединца у
друштвеном и
политичком животу

5

Стицање знања о
аутономији и
локалној
самоуправи

4

Упознавање
ученика са
федеративним
уређењем кроз
историјски пример
наше земље

савременом
друштву
Ученици схватају
људска прав и
слободе и свој
положај у
друштву, знају на
који начин се
штите права и
слободе грађана
Ученици
разликују
аутономију и
локалну
самоуправу,
уочавају њихов
значај и разумеју
функционисање
локалне
самоуправе
Ученици схватају
ста значи појам
федеративно
уређење и знају
историјски у ком
периоду је Србија
била федеративна
држава
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у зависности од садржаја који
се обрађује
Коришћењем препоручене
литературе, актуелних
примера из штампе и других
медија релевантних за
предмет, као и коришћењем
Устава и релевантних закона
у зависности од садржаја који
се обрађује

Праћењем остварених
исхода
кроз обнављање и
утврђивање обрађених
наставних тема и
јединица

Коришћењем препоручене
литературе, актуелних
примера из штампе и других
медија релевантних за
предмет, као и коришћењем
Устава и релевантних закона
у зависности од садржаја који
се обрађује

Праћењем остварених
исхода
кроз обнављање и
утврђивање обрађених
наставних тема и
јединица

Коришћењем препоручене
литературе, актуелних
примера из штампе и других
медија релевантних за
предмет, као и коришћењем
Устава и релевантних закона
у зависности од садржаја који
се обрађује

Праћењем остварених
исхода
кроз обнављање и
утврђивање обрађених
наставних тема и
јединица

1

Увод

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Наставна
тема/мод
ул

4

Циљеви
теме/модул Исходи теме/модула
а

Оспособља
вање
ученика за
праћење и
анализу
експериме
нталних
података

Начин остваривања принципа,
циљева и исхода тема/модула

Напочеткутемеученикеупознатисац
иљевимаиисходиманаставе,
односноучења,
планомрадаиначинимаоцењивања
Облицинаставе:
Наставасереализујекрозлаборатори
јскевежбе
Местореализацијенаставе:
Лабораторијскевежбесереализујуур
ачунарскојлабораторији
Ученици треба да знају шта је
Поделаодељењанагрупе:
експерименталниподатак, приближанброј, Приликомреализацијевежбиодеље
значајнеисигурнецифреиматематичкеопера њеседелинадвегрупе
цијесањима, средњавредност,
Препорукезареализацијунаставе:
стандарднагрешка, модус,
- конкретне примере за вежбање
медијанаиодступање.
прилагодити образовном профилу.
- објаснити појам узорковања,
важност начина узорковања и врсте
грешака при узорковању
- начин прикупљања статистичких
података и математичке поступке
за израчунавање средње вредности,
модуса, медиане, стандардног
одступања
- значај значајних и сигурних
цифара
218

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Оцењивање
Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
1. Праћење
остварености исхода
2. Тестове знања
3. Тестове
практичних вештина

2

Основе
рачунара

6

Оспособља
вање
ученика за
рад са
рачунарски
м
компонент
ама са
нагласком
на медије
за чување
података

3

Базе

6

Оспособља

- знају начин физичког смештања података
на медије
- умеју да „спашавају изгубљене
податаке“.
- знају начине повезивањарачунара,
могућностиумреженихрачунараикомпонен
ти завезу (мрежнакартица, каблови)
ибежичноповезивање.
- знају да организују податакау Windows
окружењу.

Напочеткутемеученикеупознатисац
иљевимаиисходиманаставе,
односноучења,
планомрадаиначинимаоцењивања
Облицинаставе:
Наставасереализујекрозлаборатори
јскевежбе
Местореализацијенаставе:
Лабораторијскевежбесереализујуур
ачунарскојлабораторији
Поделаодељењанагрупе:
Приликомреализацијевежбиодеље
њеседелинадвегрупе
Препорукезареализацијунаставе:
- Практична вежба: Проналажење
података на удаљеном рачунару и
њихово преношење на сопствени
рачунар.
- Код оперативних система
упознати ученике са
специфичностима DOSS окружења,
које је у примени, нарочито у
великим системима и са основним
карактеристикама Linux-а, као
окружења будућности.
- Посебно треба објаснити
карактеристике Windows
окружења.
- Практична вежба: Креирање
сопственог директоријума и
смештање датотека израђених у
Windows -у.

- знају шта су базе података и која је

Напочеткутемеученикеупознатисац Оцењивање
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Оцењивање
Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
1. Праћење
остварености исхода
2. Тестове знања
3. Тестове
практичних вештина

података

4

Развојна
6
окружења

вање
њихова примена
ученика да - знају концепт (клијент, сервер).
разликује
- знају да користе SQL server
специфичн
е база
података и
зна њихову
примену

Оспособља
вање
ученика за - знају да користе Visual Basic
коришћење заправљењепрограмазауправљањебазомпо
развојног
датака.
окружења
VisualBasic
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иљевимаиисходиманаставе,
односноучења,
планомрадаиначинимаоцењивања
Облицинаставе:
Наставасереализујекрозлаборатори
јскевежбе
Местореализацијенаставе:
Лабораторијскевежбесереализујуур
ачунарскојлабораторији
Поделаодељењанагрупе:
Приликомреализацијевежбиодеље
њеседелинадвегрупе
Препорукезареализацијунаставе:
- објаснити значај и врсте база
података
- упознати ученике са окружењем
SQL server
- Практична вежба: Израда
једноставне базе од две међусобно
повезане табеле.
На почетку теме ученике упознати
са циљевима и исходима наставе,
односно учења, планом рада и
начинима оцењивања
Облици наставе: Настава се
реализује кроз лабораторијске
вежбе
Место реализације наставе:
Лабораторијске вежбе се реализују
у рачунарској лабораторији
Подела одељења на групе:
Приликом реализације вежби

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
1. Праћење
остварености исхода
2. Тестове знања
3. Тестове
практичних вештина

Оцењивање
Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
1. Праћење
остварености исхода
2. Тестове знања
3. Тестове
практичних вештина

5

Обрада,
анализа и
презентац
ија
40
резултата
мерења и
узоркова
ња

одељење се дели на две групе
Препоруке за реализацију наставе:
- повезати SQL server са Visual
Basic-ом
- Практична вежба: Израда
једноставног програма за рад са
подацима табеле или слично.
На почетку теме ученике упознати
са циљевима и исходима наставе,
односно учења, планом рада и
начинима оцењивања
Облици наставе: Настава се
реализује кроз лабораторијске
Оспособља
вежбе
вање
Место реализације наставе:
ученика за
Лабораторијске вежбе се реализују
- знају да креирају и повежу више табела
коришћење
у рачунарској лабораторији
- знају да користе упите, форме и
програма
Подела одељења на групе:
извештаје (Access)
Access за
Приликом реализације вежби
- знају да формирају табелу, унесу податке,
рад са
одељење се дели на две групе
примене статистичке формуле на колоне и
базама
Препоруке за реализацију наставе:
редове. (Ехсе1).
података,
- --- Ученици треба да се упознају
- знају да представе резултате
Excel-a и
са припремом, начином уноса и
истраживања у Power Point-у
PowerPoint
презентовањем података.
aза
- Практичнавежба:
презентова
Креиративишетабелаимеђусобноих
ње
повезати,
направитиупитезаприказрезултатаи
припремитиштампанеизвештајеАсс
еss.
- Унети претходно креирану
табелу, форматирати , ћелије,
унети формуле и међусобно
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Оцењивање
Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
1. Праћење
остварености исхода
2. Тестове знања
3. Тестове
практичних вештина

зависне податке приказати
дијаграмима. (Ехсе1).
- Израда презентације у Power
Point-у о резултатима истраживања

6

Екологија
и
2
рачунари

Подручје рада

Оспособља
вање
ученика за
разумевањ
е
специфичн
ости
рачунарско
г отпада,
прерадом и
одлагањем

- знају шта је рачунарски отпад, које су
штетне супстанце присутне
- знају поступак прераде и одлагања
рачунарског отпада

Хемија, неметали и графичарство
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Напочеткутемеученикеупознатисац
иљевимаиисходиманаставе,
односноучења,
планомрадаиначинимаоцењивања
Облицинаставе:
Наставасереализујекрозлаборатори
јскевежбе
Местореализацијенаставе:
Лабораторијскевежбесереализујуур
ачунарскојлабораторији
Поделаодељењанагрупе:
Приликомреализацијевежбиодеље
њеседелинадвегрупе
Препорукезареализацијунаставе:
- Ученике треба упутити да
сагледају потребу свих могућности
и аспеката примене нових
технологија и неопходности
усклађивања технолошког развоја
и очувања животне средине.
Посебно треба нагласити
специфичности рачунарског отпада
и могућности његове прераде.

Оцењивање
Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
1. Праћење
остварености исхода
2. Тестове знања
3. Тестове
практичних вештина

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет

Аутоматска обрада података

Разред

четврти

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава
блоку

у Укупно

Годишњи

64

64

Недељни

2

2

Циљ програма аутоматска обрада података је стицање знања и вештина које
су везане за припрему, обраду и презентовање података у области заштите
животне средине.

Циљеви предмета
Литература
(препоручена
литература и која се користи)
Корелација
предметима

Подручје рада

са

другим

сви

Хемија, неметали, графичарство
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Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет

Инструменталне методе анализе-теорија и вежбе

Разред

Четврти
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
96

Недељни

3

Фонд часова

Циљеви предмета

128

Практична
настава
/

Настава
блоку
/

4

/

/

у Укупно
224
7

Циљ овог предмета је да ученици стекну проширена знања о инструменталним
методама анализе које се могу практично применити у оквиру заштите животне
средине које прате интеракцију испитиване материје са одговарајућим видом
енергије са посебним освртом на:
стицање знања о природним законитостима на којима се заснивају инструменталне
методе анализе;
развијање интересовања код ученика за активно упознавање и чување животног
окружења;
стицање и развијање способности мерења различитих величина
да повезују теорију са праксом и формирају правилан однос према раду;
да их примењују у пракси и да им стечена знања послуже за усвајање садржаја из
осталих стручних предмета.
стицање схватања потребе за заштиту, обнову и унапређење животне средине
развијање
способности запажања, самозакључивања, прецизности и
систематичности логичког мишљења и закључивања, као и праћење резултата која
се добијају инструменталним методама
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М. Узелац, Н Наод., Физичка хемија хемија, за III и IV разред хемијско
технолошке струке, ЗУНС, Београд, 2006.
С. Уводић-Караџић, М.Марковић, Физичка хемија хемија, за III и IV разред
средње школе за подручје рада хемија неметали, графичарство, ЗУНС, Београд,
Литература (препоручена 2000.
литература и која се М. Узелац, Практикум из физичке хемије заIII и IV разред средње школе за
користи)
подручје рада хемија неметали, графичарство, ЗУНС, Београд, 2006.
С. Уводић-Караџић, М.Марковић,М. Узелац, Практикум из физичке хемије за III и
IV разред средње школе за подручје рада хемија неметали, графичарство, ЗУНС,
Београд, 2000.

1.

2.

са

другим

Наставна
тема/модул

Методе анализе

Инструменталне
методе анализе

Физичка хемија, математика, аналититичка хемија, општа и неорганска хемија,
органска хемија, физика и други уже стручни предмети

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација
предметима

1

1

Циљеви теме/модула

Упознавање ученика са
основним појмовима,
поделама, избором методе,
осетљивошћу, тачношћу и
репродуктивношћу метода.
Стицање знања о значају и
подели инструменталних
метода

Исходи теме/модула

Да зна основну
поделу и избор
методе у зависности
од узорка и зна
појмове осетљивост
тачност
репродуктивност
Да зна основну
поделу и избор
методе
као и њихов
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Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Монолошка,
дијалошка метода.

Усмена провера знања.

Монолошка,
дијалошка метода,

Усмена провера знања.

значај

3.

Оптичке методе

35

При реализацији садржаја
темстске целине оптичке
методе ученици треба да
стекну знања о теоријским
основама оптичких метода, да
се оспособе да самостално
обављају анализе и да знају
када ће применити
рефрактометрију,
полариметрију,
колориметрију,
нафелометрију,
турбидиметрију а када
спектрохемијске методе.

схватепојмове
светлост, знају
поделу оптичких
метода анализе;
закон преламања
светлости,
дефиницију,
карактеристичне
величине, примену
рефрактометрије и
коришћење
рефрактометра;
дефиницију
полариметрије,
појам оптички
активне супстанце,
карактеристичне
величине примена
полариметрије ,
употреба школског
полариметра и
обрада резултата;
дефинише и
разликује визуе
визуелну и
фотоелектричну
колориметрију зна
њену примену,
користи
колориметре и
обрађује податке;
дефинише спектр зна
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Монолошка,
дијалошкаметода,
методапоказивања(сл
ике, шеме, ).Израда
рачунских задатака.
Лабораторијски
рад.Примена и
коришћење
расположивих
инструмената.

Усмена и писана провера
знања методом тестова и
контролних задатака.
Ангажовање на часу.
Самостални
експериментални рад и
вођење лабораторијског
дневника. Домаћи задатак.

поделу, принцип и
примену основних
спектрохемијских
анализа и
инструмената;
дефинише појам
расипање светлости
и зна значај,
примену метода које
се заснивају на
расипање светлости,
турбидиметрија и
нефелометрија.

4.

5.

Методе
раздвајања

15

Елактроаналитичк
44
е методе

Дефинишу и схватју
појам граничне
У вези са садржајима тематске површине као и
целине методе раздвајања,
појаве на граници
ученици треба да науче које
фаза, површински
методе су се развиле на основу нспон и адсорпцију;
појава на граници фаза, да
Основне методе
стекну знања о основама
раздвајања
хроматографије и о
адсорпцију и
хроматографским методама и хроматографију
да се оспособе да их
њихове поделе,
примењују.
принцип, примену
значај;
У оквиру садржаја тематске
целине електрохемијске
аналитичке методе, ученици
треба да схвате суштинску
заснованост ових метода и да

Знају разлику између
хемијских и
електрохемијских
реакција; разликују
проводнике I и II
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Монолошка,
дијалошка метода,
метода
показивања(слике,
шеме, .Израчунавања.
Коришћење
расположивих
интрумената.Израда
графика обрада
података и анализа
резултата

Усмена и писана провера
знањаметодом тестова и
контролних задатака .
Ангажовање на часу
самостални
експериментални рад и
вођење лабораторијског
дневника. Домаћи задатак.

Монолошка,
дијалошкаметода,
методапоказивања(сл
ике, шеме,
.ИзрачунавањаКориш

Усмена и писана провера
знањаметодом тестова и
контролних задатака .
Ангажовање на часу
Самостални

овладају техникама рада.

врсте;
карактеристичне
величине и законе у
електрохемији,
појмове електролит,
електрода,
електрохемијски
систем; Претварање
хемијске у
електичну енергију и
обрнуто;основне
методе , њихову
примену и значај

ћењерасположивихин
трумената и
апаратура. Израда
графика обрада
података и анализа
резултата

експериментални рад и
вођење лабораторијског
дневника.Домаћи задатак.

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ СЕ РЕАЛИЗУЈУ СА 128 ЧАСА
Лабораторијски рад наставник треба да планира тако да следи после усвојених теоријских знања. Избор и број експеримената треба
да буде примерен знањима ученика и времену потребном за њихову реализацију као и да прате и одговарају теоретски обрађеним
наставним јединицама. Експерименте треба да изводи сваки ученик самостално и да води лабораторијски дневник рада.Вежбе се реализују
у школским лабораторијама поделом одељења на две групе, уз максималну употребу расположивог прибора и инструмената. При
реализацији садржаја вежби, ученици треба да се оспособе да самостално обављају инструменталне методе анализе супстанци.
Вежбе треба да се реализују у лабораторији школе или предузећа, уз максималну употребу наставних средстава и примену
одговарајуће наставне методе и поделом одељења на групе ученика.
Имајући у виду специфичности лабораторијског рада, треба инсистирати на томе да ученици схвате узроке опасности који се
јављају при овом раду, као и на опасности које настају у погонима предузећа. Настојати да се код ученика развија сазнање о обавезности и
примени средстава заштите на раду. Природа садржаја овог предмета захтева да се при реализацији користе савремена наставна средства.
Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

228

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет

Загађивање и заштита воде

Разред

IV
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
64

Недељни

2

Фонд часова

32

Практична
настава
/

Настава
блоку
/

1

/

/

у Укупно
64+32
2+1

Ученици треба да стекну знања везана за улогу и значај воде за животну
средину и глобалне аспекте загађења вода, и оспособе се да идентификују и
мере параметре загађења воде и примене мере и поступке заштите вода
Загађивање и заштита воде – Јосип Барас, Рада Петровић

Циљеви предмета
Литература
(препоручена
литература и која се користи)
Корелација
предметима

са

другим

хемија, хемијска технологија; испитивање тла, воде и ваздуха

1.

Наставна
тема/модул

Вoда као еколошки
фактор

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Загађивање и заштита воде (теорија)

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

10

Стицање знања и
развијања еколошке
свести о природним
ресурсима и значају

Разуме узајамну
зависност хидосфере,
Кроз усмено излагање,
литосфере и атмосфере и разговор са ученицима
кружеење воде у
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Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа
Разговор са
ученицима, усмено
испитивање,
залагање на часу

очувања еколошке
равнотеже, стицање
знања о хемијским и
физичким својствима
воде као и процесима
у води

2.

3.

4.

Загађујуће материје
у води

Загађивање вода

Квалитет и
контрола квалитета
воде

6

Стицање знања о
загађујућим
мареријама у води,
класификација
загађујућих материја

15

Стицање знања о
изворима загађивања
вода

14

Развијање знања о
начину контроле
квалитета воде,
познавање физичких
и хемијских
параметара квалитета
воде

природи, зна хемијска и
физичка својства воде,
уме да објасни процесе у
води
Пученици познају
класификацију
загађујућих материја у
води, знају утицај и
начин деловања
различитих загађујућих
супстанци,посебан
значај загађивача воде за
пиће и МДК
Ученици знају да
разликују изворе
загађивања вода и
карактер емисије, знају
да објасне утицај
комуналних и
индустријских вода, воде
из болница и депонија,
познају еколошки ефекат
загађивања вода
Ученици схватају значај
контроле квалитета воде,
познају методе и
поступке провере
квалитета воде, умеју да
одреде физичке и
хемијске параметре
квалитета воде
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Кроз разговор са
ученицима, усмено
излагање, вежбање и
понављање

Разговор са
ученицима, усмено
и писмено
испитивање,
залагање на часу,
допунска и додатна
настава

Кроз разговор са
ученицима, усмено
излагање, вежбање и
понављање, примери из
праксе

разговор, усмено и
писмено
испитивање,
презентација
радова, посматрање
и вредновање
залагања на часу,
допунска и додатна
настава

Кроз разговор са
ученицима, усмено
излагање, вежбање и
понављање, посета
специјализованим
лабораторијама за контролу
квалитета воде

Разговор са
ученицима, усмено
и писмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања и рада на
часу, допунска и

додатна настава

5.

6.

7.

Класификација и
категоризација воде

Заштита воде од
загађивања

Мониторинг и мере
заштите

Стицање знања о
значају квалитета
воде за очување
животне средине

Ученици знају
класификацију
природних вода према
физичко-хемијским и
биолошким
карактеристикама

Кроз разговор са
ученицима, усмено
излагање, вежбање и
понављање

12

Стицање знања о
принципима,
поступцима и
системима заштите
воде

Ученици схватају
суштину пречишћавања
воде за пиће и отпадних
вода, познају различите
типове система за
пречишћавање воде и
значај континуалне
контроле испусних
система у водотокове

Кроз разговор са
ученицима, усмено
излагање, вежбање и
понављање, примена слика
и примера из праксе

4

Развијање свести
ученика о значају
законске регулативе
и њене примене на
очување водених
ресурса на нашој
планети

Ученици схватају значај
законске регулативе и
њене примене, познају
систем мониторинга
вода и систем
контролисања квалитета
вода на локалном и
глобалном нивоу

Кроз разговор са
ученицима, усмено
излагање, вежбање и
понављање

3

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ СЕ РЕАЛИЗУЈУ СА 32 ЧАСА
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Разговор са
ученицима, усмено
и писмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на
часу,додатна и
допунаска настава
Разговор са
ученицима, усмено
и писмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на часу,
допунска и додатна
настава
Разговор са
ученицима, усмено
и писмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на часу,
допунска и додатна
настава

Вежбенису груписане у наставне области већ је свака индивидуална. Реализују се тако да се ученици оспособе да самостално
обављају узорковање воде за пиће и отпадних вода, да ураде потребне анализе доказивања о одређивања концентрације загађивања,
применом одговарајућих метода које могу да се изведу у школској лабораторији. Ученици треба да науче да анализирају добијене
резултате и изврше категоризацију квалитета вода.

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет

Загађивање и заштита ваздуха- теорија и вежбе

Разред

четврти
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
64

Недељни

2

Фонд часова

Циљеви предмета

Настава у
блоку
30

Укупно

32

Практична
настава
/

1

/

/

3

126

развијање еколошке свести о природним ресурсима и значају очувања
еколошке равнотеже;
стицање знања о раду и контроли рада постројења која загађују животну
средину;
упознавање са основним загађујућим материјама, изворима, локацијама и
поступцима узорковања;
упознавање са поступцима детекције и мерења параметара загађења на
терену и у лабораторији;
стицање знања из области испитивања физичких, хемијских и
микробиолошких својстава ваздуха;
овладавање поступцима и основним принципима и средствима заштите
ваздуха.
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Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим
предметима

Наставна тема/модул

Увод

Атмосфера

Загађење ваздуха и
извори загађења

Загађивање и заштита ваздуха за 4четврти разред средње школе, Снежана
Шербула, Завод за уџбенике Београд 2009..; Анализа загађивача воде и
ваздуха - Владимир Рекалић Технолошко металуршки факултет
општа и неорганска хемија, аналитичка хемија, органска хемија, хемијска
технологија, машине, апарати и операције, извори загађења животне
средине, испитивања тла, воде и ваздуха, физичка хемија и инструменталне
методе анализе.

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Литература (препоручена
литература и која се користи)

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

1

Стицање знања о
значају очувања
животне средине од
утицаја загађивача
атмосфере

Дефинишепојмове:
животна средина,
квалитет животне
средине, загађујућа
материја
Зна да објасни
структуру
атмосфере,температурне
промене, састав ваздуха

6

6

стицањеосновних
знања о атмосфери,
структури атмосфере
и саставу ваздуха
Стицање знања о
подели загађујућих
материја, према
различитим
критеријумима,
изворима загађења

препознаје емитере
загађења и имисију
аерозагагађења
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Начин
остваривања
принципа, циљева
и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Разговор, усмено
излагање, вежбање
и понављење,
увежбавање

Разговор, посматрање и
вредновање залагања на
часу

Разговор, усмено
излагање, вежбање
и понављење,
увежбавање ,

Разговор, усмено
излагање, вежбање
и понављење,
Увежбавање,

Разговор, писмено и
усмено испитивање,
посматрање и
вредновање залагања на
часу
Разговор, писмено и
усмено испитивање,
посматрање и
вредновање залагања на
часу

ваздуха,

Последице загађења
ваздуха

Поступци и методе
мерења загађења
ваздуха

Пречишћавање
ваздуха од загађења

Заштита ваздуха од
загађења

5

13

22

5

стицање знања о,
озонским рупама
киселим кишама и
стаклениј башти и
утицају загађења
ваздуха на човека,
материјале
стекну знања о
различитим метода и
поступцима
контролисања
аерозагађења.
Стицање знања о
значају
пречишћавања
ваздуха од загађења
за очување животне
и радне средине.
Стицање знања о
примени система за
пречишћавање
ваздуха, избор
технологије и
материјала, значај
нових извора
енергије, као и улогу
екологије у
свакодневном
животу и раду.

коришћење шема

схвате ефекте загађења
на биљни и животињски
свет и значај очувања
планете Земље

Разговор, усмено
излагање, вежбање
и понављење,
вежбавање,
израчунавање,
коришћење шема

Разговор, писмено и
усмено испитивање,
посматрање и
вредновање залагања на
часу

да се оспособе да
одабирају методе и
поступке према
својствима загађивача.

Разговор, усмено
излагање, вежбање
и понављење,
Увежбавање,
коришћење шема

Разговор, писмено и
усмено испитивање,
посматрање и
вредновање залагања на
часу

науче основне принципе
и поступке
пречишћавања ваздуха,
системе за
пречишћавање ваздуха и
њихову примену

Разговор, усмено
излагање, вежбање
и понављење,
увежбавање ,
коришћење шема

Разговор, писмено и
усмено испитивање,
посматрање и
вредновање залагања на
часу

науче примену система
за пречишћавање
ваздуха, избор
технологије и
материјала, науче значај
нових извора енергије

Разговор, усмено
излагање, вежбање
и понављење,
увежбавање,
коришћење шема

Разговор, писмено и
усмено испитивање,
посматрање и
вредновање залагања на
часу
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Стицање знања о
законској регулативи
и мониторингу..

Мониторинг квалитета
6
ваздуха

да упознају мрежу
станица за испитивање
ваздуха, методологију
контроле и праћења
квалитета ваздуха и
биолошке аспекте
загађења ваздуха

Разговор, усмено
излагање, вежбање
и понављење,
увежбавање,
коришћење
шема,употреба
интернета

Разговор, писмено и
усмено испитивање,
посматрање и
вредновање залагања на
часу

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ СЕ РЕАЛИЗУЈУ СА 32 ЧАСА
Вежбе треба реализовати тако да се ученици оспособе да самостално обављају поступке узорковања, квалитативну и
квантитативну анализу ваздуха, применом одговарајуће методе.
Ученици, треба да науче да анализирају резултате мерења и да врше статистичку обраду података.
Часове вежби и наставе у блоку треба обрадити тако да ученици прошире и конкретизују стечена теоријска и практична знања,
радом на терену, у фабрикама, институтима, хидрометеоролоским заводима.

Наставна
тема/модул

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

НАСТАВА У БЛОКУ СЕ РЕАЛИЗУЈУ СА 30 ЧАСОВА

Анализаквалитетава
здуха.
Узимањеузораканате
8
рену. Извори
загађења.

Циљеви теме/модула

Стицање знања о
подели загађујућих
материја, према
различитим
критеријумима,
изворима загађења
ваздуха

Исходи теме/модула

Научи како се врши
узорковање ваздуха
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Начин остваривања
принципа, циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења
и вредновања
ученичких
постигнућа

Разговор, усмено излагање,
практично извођење

Разговор,
посматрање и
вредновање
залагања ,на
основу
резултата

Упознавањесауређај
имазапречишћавање
ваздухауфабрикама.

Мерења емисије и
имисије загађења у
фабрикама и
издувних гасова у
граду

стицањеосновних
знања уређајима за
пречишћавање
ваздуха

Зна да изабере
одговарајући уређај за
пречишћавање ваздуха
на основу загађујућих
супстанци

8

Стицање знања о
емисији, имисији

Науче методе мерења
емисије и имисије

6

стицање знања о,
филтрима који се
користе у
индустријама

Науче методу
одређивања
ефикасности филтера

8

Одређивањеефикасн
остифилтеразапречи
шћавањеваздуха.

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за заштиту животне средине

Предмет
Разред

ПРЕРАДА И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
четврти
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Разговор, усмено излагање,
вежбање

Разговор, усмено излагање,
коришћење шема

Разговор, усмено излагање,
вежбање и понављење,
вежбавање, израчунавање,
коришћење шема

Разговор,
усмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на
часу
Разговор,
усмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на
часу
Разговор,
писмено и
усмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на
часу

Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
64

Недељни

2

Фонд часова

32

Практична
настава
0

Настава
блоку
30

1

0

0,86

у Укупно
135
3,86

Циљ програма прерада и одлагање отпадних вода је стицање знања о
поступцима прераде и одлагања отпадних вода и оспособљавање ученика да
стечена знања примењују у циљу заштите животне средине.

Циљеви предмета

стицање знања о врсти отпадних вода, загађивачима и основним
показатељима загађења воде;
оспособљавање ученика да самостално узоркују и да раде теренску анализу
отпадних вода;
стицање знања и овладавање поступцима који се примењују за прераду и
одлагање отпадних вода;
развијање интересовања за техничка достигнућа у области прераде и
одлагања отпадних вода и указивање на њихов значај у савременом животу;
упознавање законске регулативе која се односи на прераду и одлагање
отпадних вода.
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Прерада и одлагање отпадних вода-четврти за трећи разред-ЗУНС Београд
Литература
(препоручена
литература и која се користи)

1

2

3

са

Наставна
тема/модул

ОТПАДНЕ
ВОДЕ (3)

ПРЕРАДА
ОТПАДНИ
Х ВОДА
(8)

ПРИМАРН
А ОБРАДА

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација
предметима

Хемија, аналитичка хемија, физика, физичка хемија, извори загађења,
другим инструменталне методе испитивања, физичка хемија, загађивање и заштита
тла , загађивање и заштита воде, загађивање и заштита ваудуха, испитивање
тла, воде и ваздуха, хемијска технологија, Машине, апарати и операције

3

8

7

Исходи теме/модула

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода тема/модула

Стицање знања о следећим
појмовима и садржајима:
Дефиниција и подела отпадних
вода. Карактеристике отпадних
вода.

Дефинише и објасни:
Дефиниција и подела
отпадних вода.
Карактеристике отпадних
вода.

Користити сва
расположива
наставна средства
која су на
располагању а тичу
се поменуте теме

Стицање знања о
следећим појмовима и
садржајима:
Конвенционални системи за
обраду отпадних вода.
Самопречишћавање водотока.
Параметри отпадних вода.

Дефинише и објасни
инаброји:
Конвенционални системи
за обраду отпадних вода.
Самопречишћавање
водотока. Параметри
отпадних вода.

Користити сва
расположива
наставна средства
која су на
располагању а тичу
се поменуте теме.

Стицање знања о следећим
појмовима и садржајима:

Дефинише и објасни
процедуре и конструкције

Користити сва
расположива

Циљеви теме/модула
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Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа
Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
праћење
остварености исхода
тест знања
тест практичних
вештина
Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
праћење
остварености исхода
тест знања
тест практичних
вештина
Вредновање
остварености исхода

ОТПАДНИ
Х ВОДА
(7)

Отклањање суспендованих
честица. Филтрирање на
решеткама и ситима. Одвајање
песка. Таложење. Одвајање
масти и уља.

Стицање знања о следећим
појмовима и садржајима:

4

СЕКУНДА
РНА
ОБРАДА
ОТПАДНИ
Х ВОДА
(31)

31

Хемијски, физичкохемијски,
биолошки поступци. Аеробни
поступци. Активни муљ.
Аерисана вештачка језера и
лагуне. Аеробни
микроорганизми фиксирани на
носачу. Анаеробни поступци.
Анаеробни биолошки реактор.
Фактори и врсте процеса
анаеробне обраде. Анаеробне
лагуне. Постројења за
пречишћавање и одлагање муља.
Обрада муља (згушњавање,
стабилитација, кондиционирање,
обезводњавање, сушење и
спаљивање).

постројења и апарата
машина за доле поменуте
поступке:
Отклањање суспендованих
честица. Филтрирање на
решеткама и ситима.
Одвајање песка.
Таложење. Одвајање
масти и уља.

наставна средства
која су на
располагању а тичу
се поменуте теме

вршити кроз:
праћење
остварености исхода
тест знања
тест практичних
вештина

Дефинише и објасни
процедуре, принципе,
конструкције постројења и
апарата машина за доле
поменуте поступке:
Хемијски,
физичкохемијски,
биолошки поступци.
Аеробни поступци.
Активни муљ. Аерисана
вештачка језера и лагуне.
Аеробни микроорганизми
фиксирани на носачу.
Анаеробни поступци.
Анаеробни биолошки
реактор. Фактори и врсте
процеса анаеробне обраде.
Анаеробне лагуне.
Постројења за
пречишћавање и одлагање
муља. Обрада муља
(згушњавање,
239

Користити сва
расположива
наставна средства
која су на
располагању а тичу
се поменуте теме

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
праћење
остварености исхода
тест знања
тест практичних
вештина

5

6

ТЕРЦИЈАР
НА
ОБРАДА
ОТПАДНИ
Х ВОДА
(9)

ЗАКОНСК
А
РЕГУЛАТ
ИВА (6)

9

Стицање знања о следећим
појмовима и садржајима:
Неутрализација киселина и база,
Коагулација (флокулација).
Адсорпција на угљу.
Дезинфекција. Аерација.
Оксидација.

Стицање знања о следећим
појмовима и садржајима:
6

Правилник о отпадним водама.
Правилник о опасним
материјама.

стабилитација,
кондиционирање,
обезводњавање, сушење и
спаљивање).
Дефинише и објасни
процедуре, принципе,
конструкције постројења и
апарата машина за доле
поменуте поступке:
Неутрализација киселина
и база, Коагулација
(флокулација). Адсорпција
на угљу. Дезинфекција.
Аерација. Оксидација.
Дефинише и објасни,
схвати важност
правилника о отпадним
водама и правилника о
опасним материјама:
Правилник о отпадним
водама. Правилник о
опасним материјама.

Користити сва
расположива
наставна средства
која су на
располагању а тичу
се поменуте теме

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
праћење
остварености исхода
тест знања
тест практичних
вештина

Користити сва
расположива
наставна средства
која су на
располагању а тичу
се поменуте теме

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
праћење
остварености исхода
тест знања
тест практичних
вештина

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ СЕ РЕАЛИЗУЈУ СА 32 ЧАСА
Садржаје вежби реализовати тако да се ученици практично оспособе да врше самостално узорковање и теренску анализу отпадних вода
(мерење рН, температуре, проводљивисти, мутноће). Лабораторијским вежбама ученици треба да савладају лабораторијске анализе које
обухватају органолептичка, физичко-хемијска и биолошка испитивања отпадних вода пре и након прераде, а пре поступка њиховог
испуштања. Ученике треба обучити да резултате мерења приказују табеларно и графички и оспособити их да читају и користе табеле и
графике.
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НАСТАВА У БЛОКУ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ СА 30 ЧАСОВА
Садржај наставе у блоку реализовати тако да се ученици оспособе да прошире и конкретизују стечена знања о узимању узорака и да
овладавају поступцима за пречишћавање отпадних вода.
ТАБЕЛА ЗА НАСТАВУ У БЛОКУ

8

НАСТАВА У
БЛОКУ (30)

30

Узорковање. Праћење
коагулације и флокулације.
Праћење хемијског
пречишћавања отпадних вода.
Праћење биолошког
пречишћавања отпадних вода.
Праћење обраде активног муља.
Стицање практичних знања и
вештина при поступцима
пречишћавања отпадних вода

Узорковање. Праћење
коагулације и
флокулације. Праћење
хемијског пречишћавања
отпадних вода. Праћење
биолошког пречишћавања
отпадних вода. Праћење
обраде активног муља.
Оспособљен да
самостално изведе
поменуте процедуре и
поступке
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Користити сва
расположива
наставна средства
која су на
располагању а тичу
се поменуте теме

Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
праћење остварености
исхода
тест знања
тест практичних вештина

Образовни профил: Техничар штампе
Наставни садржаји и планови за општеобразовне предмете су идентични са наставним садржајима за општеобразовне предмете образовног
профила Техничар за заштиту животне средине.

Хемија, неметали и графичарство

Подручје рада

Технологија штампе

Образовни профил

Графичко обликовање и писмо

Предмет

2.разред

Разред
Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична

Настава

настава

блоку

у Укупно

Годишњи

70

70

Недељни

2

2
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Циљ овог предмета је стицање основних знања о ликовној

Циљеви предмета

вредности писма и композиционим проблемима његове употребе.

Литература (препоручена Слободан Недељковић и Миодраг Недељковић: „ Графичко
литература

и

која

се обликовање и писмо“ Завод.

користи)
Корелација

са

другим Технологија штампе, Ликовна култура

1.

Наставна
тема/модул

ОПШТИ ПОЈМОВИ

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

предметима

Циљеви
теме/модула

4

Упознавање са
основним
појмовима
графичког
обликовања и
писма

Исходи теме/модула

Препознавањеосновнихначелаграфичкогобликовања

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула
1.усмено излагање
2.разговор
3.демонстрација
4.рад са текстом
1. усменог излагања

ТАЧКА
2.

2

Упознавање
ученика са
основним
појмовима тачке

2. разговор
Препознавање тензије, градације и равнотеже

3. демонстрација
4. практични рад
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1. усменог излагања

3.

ЛИНИЈА

4

Упознавање
ученика са
основним
појмовима линије

2. разговор
Клсификација линије и и уочавање њихових
изражајних својстава.

3. демонстрација
4. практични рад
1. усменог излагања

4.

ПОВРШИНА

4

Упознавање са
основним
појмовима
површине.

Класификација различитих врста површина и
уочавање хармонске пропорције на цртежу.

2. разговор
3. демонстрација
4. практични рад
1. усменог излагања

5.

ОПТИЧКЕ ИЛУЗИЈЕ У
ГРАФИЦИ

2

2. разговор

Стицање вештине
уочавања илузија у
графици.

Уочавање контраста, димензија, линија у
оптичкој илузији.

3. демонстрација
4. практични рад

1. усменог излагања

6.

ОДНОСИ ЦРНОГ И БЕЛОГ

4

2. разговор

Уочавање односа
црног и белог у
графици.

Уочавање форме и антиформе, фигуре и
позадине.

3. демонстрација
4. практични рад

1. усменог излагања
2. разговор
7.

ПИСМО

12

Стицање знања у
креирању писма.

Примена раз.врста слова и бројева у креирању
писма.
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3. демонстрација
4. практични рад

1. усменог излагања
2. разговор
8.

РИТАМ

2

Уочавање ритма у
графици.

Вештина уочавања репетиције и варијације.

3. демонстрација
4. практични рад

1. усменог излагања

9.

ОБЛИЦИ У РАВНОТЕЖИ

4

2. разговор

Стицање знања о
облицима у
равнотежи.

Уочавање симетричне и асиметричне
композиције.

3. демонстрација
4. практични рад

1. усменог излагања
2. разговор
10.

ВАЛЕР

6

Стицање знања о
валеру.

Компоновање појединих група валера.

3. демонстрација
4. практични рад

1. усменог излагања
2. разговор
11.

12.

ТЕКСТУРА

ТЕКСТ НА СТРАНИЦИ

4

4

Стицање знања о
текстури.

Умеће препознавања текстура.

3. демонстрација
4. практични рад

1. усменог излагања

Примена знања у
усклађивању
односа између
облика и величине
слога и формата.

Оспособљеност уоћавања и креирања текста на
страници у односу на форму и садржај.

2. разговор
3. демонстрација
4. практични рад
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1. усменог излагања

13.

ТЕКСТ И СЛИКА

4

Примена знања у
креирању текста и
слике.

Оспособљеност уоћавања и креирања текста и
слике на страници у односу на форму и
садржај.

2. разговор
3. демонстрација
4. практични рад

1. усменог излагања
2. разговор
14.

БОЈА

14

Стицање знања о
кругу боја.

Хемија, неметали и графичарство

Подручје рада

Технологија штампе

Образовни профил

Основи графичке технике

Предмет

1.разред

Разред
Фонд часова

Стицање знања о уочавању круга боја ,
хармонизацији боја.

Теоријска
настава

Вежбе

Практична

Настава

настава

блоку

у Укупно

Годишњи

70

70

Недељни

2

2
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3. демонстрација
4. практични рад

Циљ овог

Циљеви предмета

предмета је

упознавање основних појмова и

законитости савремене графичке технике.

Литература (препоручена 1.Владимир Констатиновић и Александар Петровић „Основи
литература

и

која

се графичке технике“ Завод

користи)
Корелација

са

другим

Технологија штампе

Наставна
тема/модул

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

предметима

Циљеви
теме/модула

7

Упознавање са
основним
појмовима
графичке
индустрије.

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
О ГРАФИЧКОЈ
1.

ИНДУСТРИЈИ

Исходи
теме/модула

Класификација
производа
графичке
индустрије.

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула
1.

усмено излагање

2.

разговор

3.

демонстрација

Начин праћења и вредновања
ученичких постигнућа

-

Посматрање

-

Разговор

-

Усмено излагање

На почетку теме ученике
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4.

рад са текстом

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
 Користити
шеме,
слике,
графофолије
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
праћење остварености исхода
методом разговора и тестовима
знања

1. усменог излагања
ИЗРАДА СЛОГА
2.

22

Упознавање
ученика са врстама
слога

Препознавање и
примена
различитих
врста израда
слога.

-

Посматрање

-

Разговор

-

Усмено излагање

-

Посматрање

-

Разговор

-

Усмено излагање

1. усменог излагања

-

Посматрање

2. разговор

-

Разговор

3. демонстрација

-

Усмено излагање

2. разговор
3. демонстрација
4. практични рад
1. усменог излагања

РЕПРОДУКЦИЈА(ИЗРАДА
3.

КОПИРНИХ
ПРЕДЛОЖАКА)

20

ИЗРАДА
4.

ШТАМПАРСКИХ ФОРМИ

21

Пружање основе о
репродукцији,
репроприпреми,
репроретушу

Клсификација
репродукција .

Упознавање са
основним
појмовима
штампарских
форми

Класификација
и примена
различитих
штампарских
форми
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2. разговор
3. демонстрација
4. практични рад

4.практичнирад

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство
249

Технологија штампе

Образовни профил

Основи графичке технике

Предмет

2.разред

Разред
Теоријска

Фонд часова

настава

Вежбе

Практична

Настава

настава

блоку

у Укупно

Годишњи

35

35

Недељни

1

1

Циљ овог предмета је упознавањем и применом основних појмова

Циљеви предмета

и законитости савремене графичке технике.

Литература (препоручена 1.Владимир Констатиновић и Александар Петровић „Основи
литература

и

која

се графичке технике“ Завод

користи)
Корелација

са

другим Технологија штампе, Технологија графичког материјала

предметима
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Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула
1.

Наставна
тема/модул

УМНОЖАВАЊЕ

4

Циљеви
теме/модула

Упознавање са
основним
појмовима
графичког
умножавања и
техникама
умножавања

Исходи теме/модула

Препознавањетехникаумножавањеимашинаиуређајазаумножавање

Начин
остваривања
принципа,циљева
и исхода
тема/модула

1.усмено излагање
2.разговор
3.демонстрација
4.рад са текстом

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа
-

Посматрање

-

Разговор

-

Усмено излагање

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
 Користити шеме,
слике,
графофолије
Оцењивање
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Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
праћење
остварености исхода
методом разговора и
тестовима знања
1. усменог излагања

ШТАМПА
2.

15

Упознавање
ученика са
врстама штампе

Препознавање и примена различитих врста техника штампе:
висока, равна, дубока и пропусна.

2. разговор

-

Посматрање

3. демонстрација

-

Разговор

4. практични рад

-

Усмено излагање

-

Посматрање

-

Разговор

-

Усмено излагање

-

Посматрање

-

Разговор

-

Усмено излагање

1. усменог излагања

-

Посматрање

2. разговор

-

Разговор

3. демонстрација

-

Усмено излагање

5.упоређивање
1. усменог излагања
ОСТАЛИ
3.

ПОСТУПЦИ
УМНОЖАВАЊА

3

Усвајање
фундаменталних
знања о
поступцима
умножавања

2. разговор
Препознавањеиусвајањеосновнихпоступакаумножавања.

3. демонстрација
4. практични рад
1. усменог излагања

4.

5.

ГРАФИЧКА
ДОРАДА

ОСНОВНИ
МАТЕРИЈАЛИ
ЗА ГРАФИЧКУ
ИНДУСТРИЈУ

9

4

Упознавање са
основним
појмовима
графичке дораде
Усвајање
фундаменталних
знања о
материјалима за
графичку
индустрију

Подела графичке дораде и препознавање машина из области
графичке дораде

2. разговор
3. демонстрација
4. практични рад

Информативно упознавање са материјалима за графичку
индустрију

4. практични рад
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Хемија, неметали и графичарство

Подручје рада
Образовни профил

Технологија штампе

Предмет

Технологија штампе
1.разред

Разред
Теоријска

Фонд часова

настава

Вежбе

Практична

Настава

настава

блоку

у Укупно

Годишњи

70

70

Недељни

2

2

Циљ овог предмета је упознавање теоријских основа процеса
штампања и стицање знања о основним својствима графичких

Циљеви предмета

материјала који се користе у појединим техникама штампе.
Литература (препоручена Гордана Миловановић: „ Технологија штампе“ Завод
литература
користи)

и

која

се Стојан Станковић: „ Офсет штампа“, Графички школски центар,
Београд
253

Карло Бингулд : „ Технологија равне штампе“ за 1. и 2. Разред
„ Технологија високе и дубоке штампе“ од 1. До 4. Разреда, Завод
Корелација

са

другим Технологија графичког материјала

Наставна
тема/модул

Оквирни број
часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

предметима

ГРАФИЧКА
1.

ДЕЛАТНОСТ

4

Циљеви
теме/модула

Упознавање са
основним
појмовима
графичке
индустрије

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Исходи теме/модула

Препознавањеосновнихначелагра
фичкеиндустрије

5.

усмено излагање

6.

разговор

7.

демонстрација

8.

рад са текстом

Начин праћења и вредновања
ученичких постигнућа

-

Посматрање

-

Разговор

-

Усмено излагање

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
 Користити
шеме,
слике,
графофолије
Оцењивање
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Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
праћење остварености исхода
методом разговора и тестовима
знања
1. усменог излагања
ПОСТУПАК
2.

ШТАМПАЊА

30

ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ
3.

ПОСТУПКА
ШТАМПАЊА

8

Упознавање
ученика са
штампарском
формом и о
поступку штампања
Упознавање
ученика са
површинским
напоном и о
теоријским
основама поступка
штампања

-

Посматрање

-

Разговор

-

Усмено излагање

-

Посматрање

-

Разговор

-

Усмено излагање

2. разговор

-

Посматрање

3. демонстрација

-

Разговор

4. практични рад

-

Самостални рад

2. разговор

-

Посматрање

2. разговор
Препознавање различитих
штампарских форма

3. демонстрација
4. практични рад
1. усменог излагања

Примена процеса штампања као и
технолошког плана штампања.

2. разговор
3. демонстрација
4. практични рад
1. усменог излагања

4.

ШТАМПАРСКЕ
МАШИНЕ

6

Упознавање са
основним
појмовима
штампарске
машине

Класификација различитих врста
штампарских машина.

1. усменог излагања

5.

6.

ОДРЖАВАЊЕ
ШТАМПАРСКИХ
МАШИНА

4

ШТАМПАРСКЕ
МАШИНЕ ЗА
ВИСОКУШТАМПУ

8

Стицање знања о
одржавању
штампарских
машина

Препознавање штампарских
машина

3. демонстрација

-

Разговор

4. практични рад

-

Усмено излагање

Стицање знања о
штампарским
машинама за

Препознавање штампарских
машина за равну штампу

1. усменог излагања

-

Посматрање
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високуштампу.

2. разговор

-

Разговор

3. демонстрација

-

Усмено излагање

2. разговор

-

Посматрање

3. демонстрација

-

Разговор

4. практични рад

-

Усмено излагање

4. практични рад

1. усменог излагања

7.

ШТАМПАРСКЕ
МАШИНЕ ЗА ОФСЕТШТАМПУ

Подручје рада

10

Стицање знања о
штампарским
машинама за офсетштампу

Препознавање штампарских
машина за равну штампу

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Технологија штампе

Предмет

Технологија штампе

Разред

2.разред
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Теоријска

Фонд часова

настава

Вежбе

Практична

Настава

настава

блоку

у Укупно

Годишњи

70

70

Недељни

2

2

Циљ овог предмета је упознавање теоријских основа процеса
штампања и стицање знања о основним својствима графичких

Циљеви предмета

материјала који се користе у појединим техникама штампе.
Гордана Миловановић: „ Технологија штампе“ Завод
Литература (препоручена Стојан Станковић: „ Офсет штампа“, Графички школски центар,
литература

и

која

се Београд
Карло Бингулд : „ Технологија равне штампе“ за 1. и 2. Разред

користи)

„ Технологија високе и дубоке штампе“ од 1. До 4. Разреда, Завод
Корелација

са

другим

Технологија графичког материјала
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Наставна
тема/модул

Оквирни број
часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

предметима

Циљеви
теме/модула

Исходи теме/модула

Начин
праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула
-

Посматрање

-

Разговор

-

Усмено
излагање

9.
ИЗРАДА
1.

ШТАМПАРСКЕ
ФОРМЕ

8

Упознавање са
процесом израде
штампарске
форме

усмено излагање

10. разговор
Препознавањеосновнихпринципаштампарскеформезависокуштампу

11. демонстрација
12. рад са текстом

На почетку теме
ученике
упознати са
циљевима и
исходима
наставе / учења,
планом рада и
начинима
оцењивања.
Место
реализације
наставе
 Теоријска
настава
реализује
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се
у

учионици
Препоруке за
реализацију
наставе
 Користити
шеме, слике,
графофолије
Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
праћење
остварености
исхода методом
разговора и
тестовима знања
ИЗРАДА
ШТАМПАРСКЕ
2.

ФОРМЕ ЗА

8

ВИСОКУ
ШТАМПУ

ИЗРАДА
ШТАМПАРСКЕ
3.

ФОРМЕ ЗА

16

ОФСЕТ- ШТАМПУ

ИЗРАДА
4.

ШТАМПАРСКЕ
ФОРМЕ ЗА
ДУБОКУ

8

Упознавање са
процесом израде
штампарске
форме за
високуштампу

Упознавање са
процесом израде
штампарске
форме за офсетштампу
Упознавање са
процесом израде
штампарске
форме за дубоку
штампу

Препознавање основних принципа штампарске форме за равну
штампу

1. усменог излагања

-

Посматрање

2. разговор

-

Разговор

3. демонстрација

-

Усмено
излагање

4. практични рад

Препознавање основних принципа штампарске форме заофсет
штампу

1. усменог излагања

-

Посматрање

2. разговор

-

Разговор

3. демонстрација

-

Усмено
излагање

4. практични рад

Препознавање основних принципа штампарске форме за дубоку
штампу
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1. усменог излагања

-

Посматрање

2. разговор

-

Разговор

3. демонстрација

-

Усмено

4. практични рад

ШТАМПУ

1. усменог излагања

5.

ИЗРАДА
ПРОБНИХ
ОТИСАКА

2

Упознавање са
израдом пробних
отисака

2. разговор
Примена знања у области израде пробних отисака

3. демонстрација

6.

ТРАЈНОСТ
ШТАМПАРСКЕ
ФОРМЕ

4

2. разговор
Препознавање штампарских форми

3. демонстрација
4. практични рад

1. усменог излагања

7.

ПРИТИСАК
ПРОЦЕСУ
ШТАМПАЊА

У

4

Стицање знања о
штампарским
процесима
ипритиску.

2. разговор
Препознавање штампарских процеса

3. демонстрација
4. практични рад

1. усменог излагања

8.

ШТАМПАРСКИ
ПАПИРИ

20

Стицање знања о
штампарским
папирима

-

Посматрање

-

Разговор

-

Самостални

4. практични рад
1. усменог излагања

Стицање знања о
штампарским
формама и о
њиховом хабању

излагање

2. разговор
Препознавање штампарских папираи руковање са папирима

3. демонстрација
4. практични рад
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рад

-

Посматрање

-

Разговор

-

Усмено
излагање

-

Посматрање

-

Разговор

-

Усмено
излагање

-

Посматрање

-

Разговор

-

Усмено
излагање

Хемија, неметали и графичарство

Подручје рада
Образовни профил

Технологија штампе

Предмет

Технологија штампе
3.разред

Разред
Теоријска

Фонд часова

настава

Вежбе

Практична

Настава

настава

блоку

у Укупно

Годишњи

70

70

Недељни

2

2

Циљ овог предмета је упознавање теоријских основа процеса
штампања и стицање знања о основним својствима графичких

Циљеви предмета

материјала који се користе у појединим техникама штампе.
Литература (препоручена
литература

и

која

се

користи)
Корелација

Гордана Миловановић: „ Технологија штампе“ Завод
Стојан Станковић: „ Офсет штампа“, Графички школски центар,
Београд
„ Технологија високе и дубоке штампе“ од 1. До 4. Разреда, Завод

са

другим

Технологија графичког материјала
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1.

Наставна
тема/модул

ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ

Оквирни број
часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

предметима

20

Циљеви
теме/модула

Упознавање са
својствима боја и
примене
штампарских боја у
инсдустрији

Исходи теме/модула

Препознавање,
применаиодређивањефункцијаштампарскихбоја.

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

усмено излагање
разговор
демонстрација
рад са текстом

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа
-

Посматрање

-

Разговор

-

Усмено излагање

На почетку теме
ученике упознати са
циљевима и
исходима наставе /
учења, планом рада
и начинима
оцењивања.
Место реализације
наставе
 Теоријска
настава
реализује
учионици
Препоруке за
реализацију
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се
у

наставе
 користити
ПСЕ,шеме,
слике,
графофолије
Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити кроз:
праћење
остварености
исхода методом
разговора и
тестовима знања
1. усменог излагања

2.

ЛАКОВИ

2

Упознавање са
својствима лакова и
примене лакова у
инсдустрији

Препознавање, примена и одређивање
функција штампарских лакова

-

Посматрање

-

Разговор

-

Усмено излагање

-

Посматрање

-

Разговор

-

Усмено излагање

2. разговор

-

Посматрање

3. демонстрација

-

Разговор

4. практични рад

-

Самостални рад

2. разговор
3. демонстрација
4. практични рад
1. усменог излагања

ОФСЕТ МАШИНЕ ЗА
3.

ШТАМПАЊЕ НА

2

ТАБАЦИМА

Упознавање са
поделом машина

Препознавање основних принципа
штампарске машине .

2. разговор
3. демонстрација
4. практични рад
1. усменог излагања

4.

ЈЕДНОБОЈА
МАШИНА

ОФСЕТ

16

Упознавање са
штампарским
машинама за
једнобојну штампу

Препознавање основних принципа
штампарске машине за једнобојну штампу.
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1. усменог излагања
Упознавање
5.

ВИШЕБОЈНЕ ОФСЕТМАШИНЕ

са

штампарским
6

машинама

за

. Препознавање основних принципа
штампарске машине за вишебојну штампу

вишебојну штампу

2. разговор

-

Посматрање

3. демонстрација

-

Разговор

4. практични рад

-

Усмено излагање

2. разговор

-

Посматрање

3. демонстрација

-

Разговор

4. практични рад

-

Усмено излагање

2. разговор

-

Посматрање

3. демонстрација

-

Разговор

4. практични рад

-

Усмено излагање

2. разговор

-

Посматрање

3. демонстрација

-

Разговор

4. практични рад

-

Усмено излагање

-

Посматрање

-

Разговор

1. усменог излагања
Упознавање
6.

ПОСТУПЦИ ДОРАДЕ НА
ОФСЕТ-МАШИНАМА

4

са

основним

Препознавање основних поступака дораде

поступцима дораде

1. усменог излагања

7.

ОФСЕТ-МАШИНЕ ЗА
ШТАМПУ БЕЗ
ВЛАЖЕЊА(БЕЗВОДНИ
ОФСЕТ)

Упознавање
8

са

офсет штампом без
влажења

Препознавање основних поступака
штампања без влажења

1. усменог излагања

8.

ПРИПРЕМА МАШИНЕ
ЗА ШТАМПАЊЕ И
ШТАМПАЊЕ НА ОФСЕТ
МАШИНАМА

4

Упознавање

са

проблемима

у

процесу штампања

Упознавање
9.

МАШИНЕ ЗА БАКРО
ШТАМПУ НА
ТАБАЦИМА

функцијама

1. усменог излагања

са

основним
2

Препознавање основних проблема у процесу
штампања

бакро

Препознавање основних функција бакро
штампе

штампе

2. разговор
3. демонстрација
4. практични рад
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Усмено излагање

1. усменог излагања
Упознавање
10.

МАШИНЕ ЗА ТАМПОН
ШТАМПУ

са

основним
6

функцијама тампон

Препознавање основа о тампон штампи

штампе

-

Посматрање

3. демонстрација

-

Разговор

4. практични рад

-

Усмено излагање

Хемија, неметали и графичарство

Подручје рада
Образовни профил

Технологија штампе

Предмет

Технологија штампе
4.разред

Разред
Фонд часова

2. разговор

Теоријска
настава

Вежбе

Практична

Настава

настава

блоку

у Укупно

Годишњи

60

60

Недељни

2

2

Циљеви предмета

Циљ овог предмета је упознавање теоријских основа процеса
265

штампања и стицање знања о основним својствима графичких
материјала који се користе у појединим техникама штампе.
Литература (препоручена
литература

и

која

користи)

се

Гордана Миловановић: „ Технологија штампе“ Завод
Стојан Станковић: „ Офсет штампа“, Графички школски центар,
Београд
„ Технологија високе и дубоке штампе“ од 1. До 4. Разреда, Завод

Корелација

са

другим Технологија графичког материјала

Редни број
наставне
теме/модула

Оквирни број
часова
(трајање
теме/модула)

предметима

Наставна
тема/модул

1.

РОТАЦИЈЕ

Циљеви
теме/модула

25

Упознавање са
основним
појмовима
штампарских
машина за
ротациону
штампу

Исходи теме/модула

Препознавање,
применаиодређивањефункцијаштампарскихмашиназапотационуштампу
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Начин
остваривања
принципа,циљева
и исхода
тема/модула
усмено излагање
разговор
демонстрација
рад са текстом

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа
-

Посматрање

-

Разговор

-

Усмено излагање

На почетку теме
ученике упознати са
циљевима и исходима

наставе / учења, планом
рада и начинима
оцењивања.
Место реализације
наставе
 Теоријска настава се
реализује
учионици
Препоруке за
реализацију наставе
 користити,шеме,
слике,
Оцењивање
Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
праћењеостварености
исхода методом
разговора и тестовима
знања
1. усменог излагања
РОТАЦИЈЕ ЗА
2.

ФЛЕКСО

5

ШТАМПУ

Упознавање са
својствима
ротационих
машина за
флексо штампу

Препознавање, примена и одређивање функција ротационих
машина за флексо штампу

2. разговор
3. демонстрација
4. практични рад
1. усменог излагања

РОТАЦИЈА ЗА
3.

ОФСЕТШТАМПУ

8

Упознавање са
процесом
ротација
заофсет штампу

2. разговор
Препознавање основних принципа ротације за офсет штампу.

3. демонстрација
4. практични рад
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-

Посматрање

-

Разговор

-

Усмено излагање

-

Посматрање

-

Разговор

-

Усмено излагање

у

1. усменог излагања

4.

РОТАЦИЈА ЗА
БАКРО
ШТАМПУ

5

Упознавање са
ротацијом за
бакро штампу

Препознавање основних принципа ротација за бакро штампу

2. разговор

-

Посматрање

3. демонстрација

-

Разговор

4. практични рад

-

Самостални рад

2. разговор

-

Посматрање

3. демонстрација

-

Разговор

4. практични рад

-

Усмено излагање

2. разговор

-

Посматрање

3. демонстрација

-

Разговор

4. практични рад

-

Усмено излагање

2. разговор

-

Посматрање

3. демонстрација

-

Разговор

4. практични рад

-

Усмено излагање

1. усменог излагања

5.

ХИБРИДНЕ
РОТАЦИЈЕ

2

Упознавање са
хибридним
ротацијама

Препознавање основних принципа хибридних ротација

1. усменог излагања

6.

МАШИНЕ ЗА
ДИГИТАЛНУ
ШТАМПУ

5

Упознавање са
машинама за
дигиталну
штампу

Стицање знања о дигиталним машинама

1. усменог излагања

7.

КОНТРОЛА
КВАЛИТЕТА
ШТАМПЕ

10

Упознавање о
општим
појмовима о
контроли
квалитета

Стицање знања о контроли штампе и квалитета.

-
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Хемија, неметали и графичарство

Подручје рада

Технологија штампе

Образовни профил

Практична настава

Предмет

1.разред

Разред
Теоријска

Фонд часова

настава

Вежбе

Практична

Настава

настава

блоку

Годишњи

175

Недељни

5

у Укупно

60

235
5

Циљ овог предмета је стицање практичних знања и вештина за
штампање различитих графичких производа на свим типовима

Циљеви предмета

машина за високу, равну и дубоку штампу.
Литература (препоручена
литература

и

која

се

користи)
Корелација

Гордана Миловановић: „ Технологија штампе“ Завод
Стојан Станковић: „ Офсет штампа“, Графички школски центар,
Београд
„ Технологија високе и дубоке штампе“ од 1. До 4. Разреда, Завод

са

другим

Технологија графичког материјала, Технологија штампе

269

1.

Наставна
тема/модул

УПОЗНАВАЊЕ
РАДНИХ
ПРОСТОРИЈА

часова
(трајање

Редни број
наставне
теме/модула

предметима

15

ШТАМПАРСКА
2.

ФОРМА ЗА ТИПО

20

ШТАМПУ

ШТАМПАРСКИ
3.

ПАПИРИ

10

Циљеви
теме/модула
Упознавање
ученика са
опремом ,
алатима и
прибором за
рад, и заштитом
на раду
Оспособљавање
ученика да
самостално
препознају
основе о
штапарској
форми за
типоштампу
Упознавање
ученика да
препознају
штампарске
папире и
примењују их у
раду.

Исходи теме/модула

Оспособљавањеучениказаруковањемашинамакаоизастицањесмислазапланск
ииорганизованирад.

Оспособљавање ученика за руковање машинама као и за стицање
смисла за плански и организовани рад.

Начин
остваривања
принципа,ци
љева и
исхода
тема/модула
ДЕМОНСТРАЦИЈА

-

Посматрање

И

-

Разговор

ДЕМОНСТРАЦИЈА

-

Посматрање

И ПРАКТИЧАН

-

Разговор

-

Посматрање

И ПРАКТИЧАН

-

Разговор

РАД

-

ПРАКТИЧАН

РАД

РАД

ДЕМОНСТРАЦИЈА

Оспособљавање ученика да самостално раде са папирима
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Начин
праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

ШТАМПАРСКЕ
4.

5.

6.

7.

БОЈЕ

ШТАМПАЊЕ НА
ЗАКЛОПНИМ
МАШИНАМА
СИСТЕМА ГАЛИ
И БОСТОН

ШТАМПАЊЕ НА
ЈЕДНООКРЕТНОЈ
ЦИЛИНДРИЧНОЈ
МАШИНИ

ПРОБЛЕМИ У
ПРОЦЕСУ
ШТАМПАЊА

10

50

60

5

Оспособљавање
ученика да
препознају
штампарске
боје и
примењују их у
раду.
Оспособљавање
ученика да
самостално
раде на
заклопним
машинама.
Оспособљавање
ученика да
самостално
раде на
једноокретним
цилиндричним
машинама
Оспособљавање
ученика да
самостално
уочавају
проблеме
приликом
штампања

Оспособљавање ученика да самостално раде са бојама

ДЕМОНСТРАЦИЈА

-

Посматрање

И ПРАКТИЧАН

-

Разговор

ДЕМОНСТРАЦИЈА

-

Посматрање

И ПРАКТИЧАН

-

Разговор

ДЕМОНСТРАЦИЈА

-

Посматрање

И ПРАКТИЧАН

-

Разговор

-

Посматрање

-

Разговор

РАД

Оспособљавање ученика за руковање машинама као и за стицање
смисла за плански и организовани рад.

Оспособљавање ученика за руковање машинама као и за стицање
смисла за плански и организовани рад.

Оспособљавање ученика за руковање машинама и њиховим
проблемима приликом штампања

РАД

РАД

ДЕМОНСТРАЦИЈА
И ПРАКТИЧАН

Самостални
и групни
рад

РАД

НАСТАВА У
БЛОКУ

1.

ШТАМПАЊЕ НА
ЗАКЛОПНИМ И
ЦИЛИНДРИЧНИМ
МАШИНАМА

60

Оспособљавање
ученика да
самостално
раде на
заклопним и
цилиндричним
машинама

Оспособљавање ученика за руковање машинама као и за стицање
смисла за плански и организовани рад.

ДЕМОНСТРАЦИЈА
И ПРАКТИЧАН
РАД

-

Посматрање

-

Разговор

-

Самостални
и групни рад
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Хемија, неметали и графичарство

Подручје рада

Технологија штампе

Образовни профил

Практична настава

Предмет

2.разред

Разред
Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична

Настава

настава

блоку

Годишњи

280

Недељни

8

60

у Укупно

340
8

Циљ овог предмета је стицање практичних знања и вештина за
Циљеви предмета

штампање различитих графичких производа на свим типовима
машина за високу, равну и дубоку штампу.
272

Литература (препоручена
литература

и

која

користи)
Корелација

се

Гордана Миловановић: „ Технологија штампе“ Завод
Стојан Станковић: „ Офсет штампа“, Графички школски центар,
Београд
„ Технологија високе и дубоке штампе“ од 1. До 4. Разреда, Завод

са

другим Технологија графичког материјала, Технологија штампе

Наставна
тема/модул

1.

ШТАМПАРСКА
ФОРМА ЗА
ОФСЕТ
ШТАМПУ

ШТАМПАРСКИ
2.

ПАПИРИ

број часова
(трајање

Редни број
наставне
теме/модула

предметима

Циљеви
теме/модула

Исходи теме/модула

32

Упознавање
ученика са
штампарском
формом и њеним
одржавањем

Оспособљавањеученикадасамосталнорадесаштампарс
комформомзаофсетштампу

24

Упознавање
ученика са
особинама папира

Оспособљавањеученикадасамосталнорадесапапирима
ињиховомприпремомзаштампање

273

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

ДЕМОНСТРАЦИЈА И ПРАКТИЧАН
РАД

ДЕМОНСТРАЦИЈА И ПРАКТИЧАН
РАД

-

Посматрање

-

Разговор

-

Посматрање

-

Разговор

ШТАМПАРСКЕ
3.

4.

5.

БОЈЕ

ШТАМПАЊЕ
НА ОФСЕТНИМ
МАШИНАМА
МАЛОГ
ФОРМАТА
ШТАМПАЊЕНА
МАШИНАМА
ЗА
ТАМПОН
ШТАМПУ

32

160

32

Упознавање
ученика са
саставом боје и
њена припрема за
штампање
Упознавање
ученика да
самостално раде на
машинама малог
формата
Упознавање
ученика да
самостално рукују
машинама за
тампон штампу

Оспособљавањеученикадасамосталносабојама

ДЕМОНСТРАЦИЈА И ПРАКТИЧАН
РАД

Оспособљавање ученика за руковање
машинама као и за стицање смисла за плански
и организовани рад.

ДЕМОНСТРАЦИЈА И ПРАКТИЧАН

Оспособљавање ученика за руковање
машинама за тампон штампу

ДЕМОНСТРАЦИЈА И ПРАКТИЧАН

РАД

РАД

-

Посматрање

-

Разговор

-

Посматрање

-

Разговор

-

Самостални рад

-

Посматрање

-

Разговор

-

Посматрање

НАСТАВА У
БЛОКУ

1.

ПРИПРЕМА И
ШТАМПАЊЕ НА
ОФСЕТНИМ
МАШИНАМА
МАЛОГ
ФОРМАТА И
МАШИНАМА ЗА
ТАМПОН
ШТАМПУ

60

Подручје рада
Образовни профил
Предмет
Разред

Упознавањеученика
да самостално раде
на машинама малог
формата и
машинама за
тампон штампу

Оспособљавањеучениказаруковањемашинамамалогфо

ДЕМОНСТРАЦИЈА И ПРАКТИЧАН

-

Разговор

рматаизатампонштампу.

РАД

-

Самостални и групни
рад

Хемија, неметали и графичарство
Технологија штампе
Практична настава
3.разред
274

Теоријска

Фонд часова

настава

Вежбе

Практична

Настава

настава

блоку

Годишњи

455

Недељни

13

у Укупно

60

515
13

Циљ овог предмета је стицање практичних знања и вештина за
штампање различитих графичких производа на свим типовима

Циљеви предмета

машина за високу, равну и дубоку штампу.
Литература (препоручена
литература

и

која

се

користи)
Корелација

Гордана Миловановић: „ Технологија штампе“ Завод
Стојан Станковић: „ Офсет штампа“, Графички школски центар,
Београд
„ Технологија високе и дубоке штампе“ од 1. До 4. Разреда, Завод

са

другим

Технологија графичког материјала, Технологија штампе

275

Наставна
тема/модул

1.

ШТАМПАЊЕ НА
ЈЕДНОБОЈНОЈ
ОФСЕТНОЈ
МАШИНИ
СРЕДЊЕГ И
ВЕЛИКОГ
ФОРМАТА

ШТАМПАЊЕ НА
2.

ВИШЕБОЈНИМ
МАШИНАМА

број часова
(трајање

Редни број
наставне
теме/модула

предметима

1
4
3

2
4
7

Циљеви
теме/модула
Упознавање
ученика да
самостално
припреме и
подесе машину
за штампање
Упознавање
ученика да
самостално
припреме и
подесе машину
за вишебојно
штампање

Исходи теме/модула

Оспособљавањеучениказаруковањемашинамакаои
подешавањеиконтролаквалитетаотискаиотклањањ
еразличитихпроблемаупроцесуштампања

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

ДЕМОНСТРАЦИЈА
ПРАКТИЧАН РАД

Оспособљавањеучениказаруковањенавишебојним
машинамакаоиподешавањеиконтролаквалитетаоти ДЕМОНСТРАЦИЈА И
скаиотклањањеразличитихпроблемаупроцесуштам ПРАКТИЧАН РАД
пањаиодржавањемашине

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

И

-

Посматрање

-

Разговор

-

Посматрање

-

Разговор

-

Посматрање

-

Разговор

ШТАМПАЊЕ НА
ОФСЕТ
МАШИНАМА
3.

ТИПА „ОД
РАЧУНАРА ДО
ШТАМПЕ“

6
5

Упознавање
ученика да
рукују офсет
машином типа
од рачунара до
штампе

Оспособљавање ученика за руковање
машинама, контрола квалитета и
одржавање машине

(„COMPUTER TO

276

ДЕМОНСТРАЦИЈА И
ПРАКТИЧАН РАД

PRESS“)

1.

НАСТАВА У
БЛОКУ
ПОДЕШАВАЊЕ
И ШТАМПАЊЕ
НА ЈЕДОБОЈНОЈ
ОФСЕТ
МАШИНИ.ПОДЕ
ШАВАЊЕ
ИШТАМПАЊЕ
НА
ВИШЕБОЈНОМ
МАШИНАМА.ШТ
АМПАЊЕ НА
ОФСЕТ
МАШИНАМА
ТИПА „ОД
РАЧУНАРА ДО
ШТАМПЕ“(„COM
PUTER TO
PRESS“)

6
0

Упознавање
ученика да
рукују
једнобојном и
вишебојном као
и офсет
машином типа
од рачунара до
штампе

Оспособљавање ученика за руковање на
једнобојним, вишебојним машинама као и
на машинама типа од рачунара до штампе

Технологија штампе

Образовни профил

Практична настава

Предмет

4.разред

Разред

Годишњи

ПРАКТИЧАН РАД

Хемија, неметали и графичарство

Подручје рада

Фонд часова

ДЕМОНСТРАЦИЈА И

Теоријска
настава

Вежбе

Практична

Настава

настава

блоку

360
277

120

у Укупно

480

-

Посматрање

-

Разговор

-

Самостални и групни рад

12

Недељни

12

Циљ овог предмета је стицање практичних знања и вештина за
штампање различитих графичких производа на свим типовима

Циљеви предмета

машина за високу, равну и дубоку штампу.
Литература (препоручена
литература

и

користи)
Корелација

која

се

Гордана Миловановић: „ Технологија штампе“ Завод
Стојан Станковић: „ Офсет штампа“, Графички школски центар,
Београд
„ Технологија високе и дубоке штампе“ од 1. До 4. Разреда, Завод

са

другим Технологија графичког материјала, Технологија штампе

предметима

278

ШТАМПАЊЕ
НА
РОТАЦИЈАМА
ЗА ФЛЕКСО
ШТАМПУ

број часова
(трајање

Редни број
наставне
теме/модула
1.

Наставна
тема/модул

72

ШТАМПАЊЕ
НА
2.

РОТАЦИЈАМА

72

ЗА БАКРО
ШТАМПУ

ШТАМПАЊЕ
НА
3.

РОТАЦИЈАМА
ЗА ОФСЕТ
ШТАМПУ

156

Циљеви
теме/модула

Упознавање
ученика са
ротационим
машинама за
флексо
штампу и
штампање на
њима

Упознавање
ученика са
ротационим
машинама за
бакро штампу
и штампање
на њима

Упознавање
ученика са
ротационим
машинама за
офсет штампу
и штампање
на њима

Исходи теме/модула

Оспособљавањеучениказаруковањеротациониммашинамазафлексоштампу
, праћењепроцесаштампе ,контролеквалитетаиодржавањемашине

Начин
Начин праћења
остваривања
и вредновања
принципа,циљева
ученичких
и исхода
постигнућа
тема/модула

ДЕМОНСТРАЦИЈА

И

-

Посматрање

-

Разговор

-

Самостални

ПРАКТИЧАН РАД

Оспособљавањеучениказаруковањеротациониммашинамазабакроштампу , ДЕМОНСТРАЦИЈА И
ПРАКТИЧАН РАД
праћењепроцесаштампе ,контролеквалитетаиодржавањемашине

Оспособљавањеучениказаруковањеротациониммашинамазаофсетштампу , ДЕМОНСТРАЦИЈА И
ПРАКТИЧАН РАД
праћењепроцесаштампе ,контролеквалитетаиодржавањемашине

групни рад
-

оцењивање

-

Посматрање

-

Разговор

-

Самостални

и

групни рад
-

оцењивање

-

Посматрање

-

Разговор

-

Самостални
групни рад

-
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и

оцењивање

и

4.

ШТАМПАЊЕ
НА
МАШИНАМА
ЗА
ДИГИТАЛНУ
ШТАМПУ

60

Упознавање
ученика
машинама за
дигиталну
штампу и
штампање на
њима

120

Упознавање
ученика са
ротационим
машинама за
офсет штампу
,флексо
штампу
,дигиталну
штампу и
штампање на
њима

Оспособљавањеучениказаруковањемашинамазадигиталнуштампу
праћењепроцесаштампе ,контролеквалитетаотискаиодржавањемашине

-

Посматрање

-

Разговор

-

Самостални
групни рад

, ДЕМОНСТРАЦИЈА И
ПРАКТИЧАН РАД

и

-

оцењивање

-

Посматрање

-

Разговор

-

Самостални

НАСТАВА У
БЛОКУ

1.

ПРИПРЕМА И
ШТАМПАЊЕ
НА
РОТАЦИЈАМА
ЗА ОФСЕТ
ШТАМПУ,
ФЛЕКСО
ШТАМПУ И
ДИГИТАЛНУ
ШТАМПУ

Оспособљавањеучениказаруковањеротациониммашинамазаофсетштампу ДЕМОНСТРАЦИЈА И
,флексоштампу,
дигиталнуштампу,
праћењепроцесаштампе ПРАКТИЧАН РАД
,контролеквалитетаиодржавањемашине

групни рад

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар штампе

Предмет

Технологија графичког матерјала
2

Разред
Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава
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Настава у
блоку

Укупно

и

Годишњи

70

-

-

-

70

Недељни

2

-

-

-

2

Циљеви предмета
Литература (препоручена
литература и која се
користи)

Физика , Хемија, Технологија графичког матерјала

1.

Природни

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим
предметима

Наставна
тема/модул

Стицање основних знања 'о матерјалима,намену и нове
технологије
Технологија графичког матерјала за трећи разред графичке школе

14

Исходи
теме/модула

Циљеви теме/модула

Стицање знања о

Зна да наброји
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Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула
 Вербалне методе

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа
 праћење

својствима и
структури молекула

макромолекули
2.

3.

Пластичне масе

Карактеристике

14

4

штампе на подлози

штампе на
подлози која је
неупијајућ а

која је неупијајућа
4.

Фотографски

Стицање основних
знања о металима
који се користе у
графичарству
Стицање основних
знања
оКарактеристике

8

матерјали

Стицање основних
знања

Фотографски м
матерјалима

5.

Лепила

12

6.

Гума

10

Мазива

8

Стицање основних
знања о лепилима
Стицање основних
знања о гуми
Стицање основних
знања о мазивима
Правилна примена
у пракси
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и препозна
својства

 Методе

показивања-

исхода

демонстрације

 тема

се

реализује

путем  тестови знања

активно орјрнтисане настав
-Зна да
препозна
матерјал са
којим ради
-Уме да их
примени
-зна да
правилно
рукује и
адекватно и
примрни и
чува

остварености

користе се примери из
праксе

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Предмет

Општа и неорганска хемија- теорија и вежбе

Разред

први
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
140

Недељни

4

Фонд часова

Циљеви предмета

Настава у
блоку
60

Укупно

140

Практична
настава
/

4

/

/

8

340

стицање систематских знања о основним хемијским променама, процесима и законитостима које су
неопходне за разумевање и тумачење појава у природи;
овладавање знањима о материји, њеној структури и законитостима промена материје до којих је дошла
савремена теорија и пракса;
развијање аналитичког мишљења експерименталном наставом и логичким закључивањем;
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развијање самопоуздања ученика у лабораторијском раду и продубљивање интелектуалне радозналости;
развијање путем самосталног експерименталног рада стваралачких способности ученика, способности да
повезују теорију са праксом и формирају правилан однос према раду;
овладавање техником рада у лабораторији и развијање вештина, навика које ће ученицима омогућити да се
укључе у рад;
развијање смисла за организован рад, тачност, систематичност, уредност, опрезност и економичност;
подстицање за даљи стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и
потребама друштва;
развијање способност за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневног живота;
оспособљавање за примену средстава за заштиту на раду и развијање свести о важности очувања
сопственог здравља;
развијање свести о значају одрживог развоја и еколошке етике.

Литература (препоручена
литература и која се
користи)

Корелација са другим
предметима

Невенка Рајић, Ђорђе Стојаковић – Општа и неорганска хемија за I разред средње школе; Општа и
неорганска хемија за први разред средње школе, Гордана Исаковић, Љиљана Лукић, Миливоје Исаковић и
Наташа Панајотовић, Практикум за важбе из Опште и неорганске хемије за први разред, Гордана
Исаковић и Љиљана Лукић, Збирка решених задатака из опште и неорганске хемије за први разред -Лија
Стефан, Хемија општа и неорганска, универзитетски уџбеник– Станимир Арсенијевић, Општа хемијаТатјана Недељковић, уџбеник за први разред средње школе, Логос, Хемија- Милош Милчић, уџбеник за
први разред Клет
Аналитичка хемија, физичка хемија,
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Увод у хемију

Хемијски закони

Стехиометријски
прорачуни на
основу хемијских
формула

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Наставна
тема/модул

Циљеви теме/модула

1

Стицање знања и
историјату хемије,
материје, смеше,
елемената, једињења,

11

стицање систематских
знања о основним
хемијским променама,
процесима и
законитостима која су
неопходна за
разумевање и тумачење
појава у природи

6

Стицање знања о
процентном саставу
елемената у једињењу и
постављању хемијских
формула на основу
познатог процентног
састава

Исходи теме/модула

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења
и вредновања
ученичких
постигнућа

Разговор,
писмено и
усмено
Дефинише,материју,
Разговор, усмено
испитивање,
супстанцу,смешу, хемијске
излагање, вежбање и
посматрање и
елементе и једињења
понављење, увежбавање
вредновање
залагања на
часу
разликује елементе,
Разговор,усмено
једињења, смеше; ,пише
излагање, вежбање и
Разговор,
хемијске симболе, формуле и понављење,
писмено и
једначине
увежбавање,
усмено
дефинише мол моларну масу, израчунавање
испитивање,
моларну запремину, бројност
посматрање и
јединки, Авогадров број, Ar
вредновање
и Mr користи симболе и
залагања на
формуле при писању
часу
хемијских реакција и
једначина
Разговор,усмено
Разговор,
излагање, вежбање и
писмено и
Израчуна процентни састав
понављење,
усмено
елемената у једињењу, да
увежбавање
испитивање,
напише хемијску фомулу на
,израчунавање
посматрање и
основу процента елемената у
вредновање
датом једињењу
залагања на
часу
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Структура атома

Типови хемијских
веза

10

8

Стицање знања о
структури материје

објасни грађу атома,
дефинише,изотопе
објасни структуру
електронског омотача,
oдреди електронску
конфигурацију елемента,
оспособи да користе

Стицање знања о
хемијским везама у
молекулима елемената
и једињења

схвате појмове енергије
јонизације, афинитет према
електрону и
електронегативност, као и
образовање основних типова
веза, првенствено јонске
ковалентне везе

Дисперзни
системи

8

Стицање знање о
дисперзним системима
и начинима изражавања
концентрације

Класификација
неорганских

16

Стицање знања о
класама неорганских

дефинише појам дисперзног
система
разликује врсте и својства
дисперзних система
и,дефинише појмове
растворљивост, раствор,
растворена супстанца,
растварач дефинише појам
концентрације и објасни
начине изражавања
концентрације раствора
дефинише,електролитичку
дисоцијацију и степен
дисоцијације
научи поделу ових једињења
и њихова најбитнија
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Разговор,
писмено и
Разговор, усмено
усмено
излагање, вежбање и
испитивање,
понављење, увежбавање посматрање и
вредновање
залагања на
часу
Разговор,
писмено и
Разговор,усмено
усмено
излагање, вежбање и
испитивање,
понављење, увежбавање посматрање и
вредновање
залагања на
часу
Разговор,усмено
излагање, вежбање и
понављење,
Увежбавање,
израчунавање

Разговор,
писмено и
усмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на
часу

Разговор,
писмено и

једињења

Стехиометријски
прорачуни на
основу хемијских
једначина

једињења (оксиди, базе,
киселине и соли)

6

Хемијски процеси

8

Оксидо –
редукциони

6

Стицање знања о
прорачунима реактната
и продуката у
хемијским процесима
са чистим и нечистим
супстанцама
Стицање знања о
топлотним променама,
при хемијским
процесима,типови
хемијских
реакција,јонске
реакције,неутрализација
и хидролиза
Стицање знања о
оксидо-редукционим

својства, објасни појам
оксида, поделу, добијање и
номенклатуру оксида
објасни поделу, добијање и
дисоцијацију база
објасни поделу, добијање и
дисоцијацију киселина
објасни дисоцијацију воде и
рН вредност,дефинише и
објасни улогу индикатора,
добијање и дисоцијацију
соли разликује врсте соли
(киселе, базне и неутралне)
објасни хидролизу соли

Напише хемијску једначину
за дати хемијски процес,
израчуна молске масе и
уради прорачун

дефинише повратне и
неповратне хемијске
процесе, пише јонске
реакције, неутрализације и
хидролизе
дефинише појам
оксидационог броја
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Разговор, усмено
излагање, вежбање и
понављење,
Увежбавање,писање
хемијских формула
једињења и једначина

усмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на
часу

Разговор,
Разговор, усмено
писмено и
излагање, вежбање и
усмено
понављење,
испитивање,
Увежбавање, писање
посматрање и
хемијских једначина и
вредновање
израчунавање
залагања на
часу
Разговор,усмено
Разговор,
излагање, вежбање и
писмено и
понављење, увежбавање усмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на
часу
Разговор, усмено
Разговор,
излагање, вежбање и
писмено и

процеси

Водоник,
кисеоник, вода

Метали

процесима

5

2

Прва група
Периодног
4
система елемената

Стицање знања о
водонику, кисеонику и
води

објасни процесе оксидације и понављење,
редукциједефинише појмове увежбавање
оксидационог и редукционог
средстваодреди
коефицијенте у оксидоредукционим једначинама
Разговор, усмено
излагање, вежбање и
науче поступке добијања,
понављење,
својства и примену водоника
увежбавање
и кисеоника, а код воде и
налажење, својства и значај.

Разговор, усмено
излагање, вежбање и
понављење

Стицање знања о
металима и металној
вези

Наведе особине метала и
металне везе

стицање знања о
својствима елемената и
једињења. Ia групе ПСЕ

Наведе и објасни својства
елемената прве групе,
Објасни зависност својстава
елемената од њихове
електронске конфигурације,
наведе и објасни
карактеристична једињења
натријума и калијума,
њихова својства и употребу
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Разговор, усмено
излагање, вежбање и
понављење,
Увежбавање, писање
хемијских једначина и
израчунавање

усмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на
часу
Разговор,
писмено и
усмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на
часу
Разговор,
писмено и
усмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на
часу
Разговор,
писмено и
усмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на
часу

Друга група
Периодног
4
система елемената

Трећа група
Периодног
4
система елемената

Четврта група
Периодног
8
система елемената

Пета група
Периодног
10
система елемената

стицање знања о
својствима елемената и
једињења. IIa групе
ПСЕ

Наведе и објасни општа
својства елемената друге
групе,објасни зависност
својстава елемената од
њихове електронске
конфигурације
карактеристична једињења
магнезијума и калцијума,
њихова својства и употребу

стицање знања о
својствима елемената и
једињења. IIIa групе
ПСЕ

Објасни зависност својстава
елемената од њихове
електронске конфигурације
наведе и објасни својства
алуминијума и његових
једињења

стицање знања о
својствима елемената и
једињења. IVa групе
ПСЕ

стицање знања о
својствима елемената и
једињења. Va групе
ПСЕ

Наведе и објасни понашање
оксида угљеника и
карбонатне киселине,наведе
и објасни понашање и
употребу оксида силицијума
и натријум-силиката
Објасни зависност својстава
елемената од њихове
електронске конфигурације,
наведе и објасни својства и
употребу азота и његових
једињења,наведе и објасни
својства и употребу фосфора
и његових једињења
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Разговор, усмено
излагање, вежбање и
понављење,
увежбавање, писање
хемијских једначина и
израчунавање

Разговор, усмено
излагање, вежбање и
понављење,
увежбавање писање
хемијских једначина и
израчунавање ,
Разговор, усмено
излагање, вежбање и
понављење,
увежбавање писање
хемијских једначина и
израчунавање

Разговор, усмено
излагање, вежбање и
понављење,
увежбавање писање
хемијских једначина и

Разговор,
писмено и
усмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на
часу
Разговор,
писмено и
усмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на
часу
Разговор,
писмено и
усмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на
часу
Разговор,
писмено и
усмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на
часу

израчунавање

Шеста група
Периодног
6
система елемената

Седма група
Периодног
6
система елемената

Прелазни
елементи

11

стицање знања о
својствима елемената и
једињења. VIa групе
ПСЕ

Објасни зависност својстава
елемената од њихове
електронске
конфигурације,наведе и
објасни својства и употребу
сумпора и његових једињења

стицање знања о
својствима елемената и
једињења. VIIa групе
ПСЕ

Објасни зависност својстава
елемената од њихове
електронске конфигурације,
наведе и објасни својства и
употребу халогених
елемената и њихових
једињења (хидрида, оксида,
киселина и соли)

Стицање знања о
прелазним елементима
и њиховим једињењима

Наведе и објасни општа
својства прелазних елемената
наведе и објасни својства и
употребу хрома,мангана,
гвожђа,бакра, цинка , живе и
њихових једињења

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ СЕ РЕАЛИЗУЈУ СА 140 ЧАСОВА
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Разговор, усмено
излагање, вежбање и
понављење,
увежбавање писање
хемијских једначина и
израчунавање
Разговор, усмено
излагање, вежбање и
понављење,
увежбавање писање
хемијских једначина и
израчунавање
Разговор, усмено
излагање, вежбање и
понављење,
Увежбавање, писање
хемијских једначина и
израчунавање

Разговор,
писмено и
усмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на
часу
Разговор,
писмено и
усмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на
часу
Разговор,
писмено и
усмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на
часу

Вежба: Хемијска лабораторија. Услови рада. Радно место. Извори и узроци опасности од повреда. Субјективни узроци повреда на раду.
Мере заштите. Објективни фактори повреда на раду. Опасности и заштита од електричне струје, од пожара, од механичких повреда и од
хемикалија. Помоћ и самопомоћ.
Вежба: Топлотни извори у лабораторији. Горива. Основни прибор уз топлотне изворе. Руковање.
Вежба: Хемикалије. Чистоћа. Паковање. Чување. Реагенси и реагенс-боце. Прање и одржавање прибора и посуђа.
Вежба: Обрада стакла и запушача. Припрема цеви за апаратуре и шприц-боце.
Вежба: Мерење чврстих и течних супстанци. Техничка вага. Проверавање Лавоазјеовог закона. Прибор за мерење запремине течности
мензуре, пипете, бирета, мерни суд.
Вежба: Аналитичка вага и мерење.
Вежба: Техничка вага. Мерење на техничкој ваги. Аналитичка вага. Мерење на аналитичкој ваги.
Вежба: Ситњење, растварање, таложење, декантовање, филтрирање, испирање. Прибор.
Вежба: Дестилација са воденим и ваздушним хлађењем. Екстракција.
Вежба: Дастилација са воденом паром.
Вежба: Сублимација. Кристализација. Вакуум-филтрирање.
Вежба: Одређивање тачке топљења и тачке кључања.
Вежба: Припремање раствора.
Вежба: Оксиди, добијање и својства. Синтеза препа- рата оксида.
Вежба; Киселине, добијање и својства.
Вежба: Базе, добијање и својства. Амфотерни електролити. Индикатори.
Вежба: Соли, својства, растворљивост. Хидролиза соли.
Вежба: Соли, добијање. Синтеза препарата FеS04 • 7Н20.
Вежба: Неутрализација. Егзотермне и ендотермне реакције.
Вежба: Оксидоредукциони процеси. Електролиза воде. Провера Геј-Лисаковог закона.
Вежба: Водоник, добијање и својства. Хватање гасова под водом.
Вежба: Кисеоник, добијање и својства.
Вежба: Натријум и калијум. Својства натријума и калијума. Једињења.
Вежба: Магнезијум и калцијум. Својства магнезијума и калцијума. Једињења. Доказивање јона.
Вежба: Алуминијум, својства метала и његових једињења.
Вежба: Угљеник и једињења. Силицијум и једињења. Калај и једињења. Олово и једињења.
Вежба: Азот и једињења.
Вежба: Фосфор и једињења.
Вежба: Сумпор и једињења. Кипов апарат.
Вежба: Хлор и једињења.
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1.

Наставна тема/модул

Основне карактеристике
производње у хемијској
индустрији.. Лабораторије и
погони у хемијској
индустрији. Производни
програми хемијске
индустрије.
Узроци и врсте опасности у
погонима и лабораторијама

2

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Вежба: Бакар и једињења. Цинк и једињења. Жива и једињења.
Вежба: Хром и једињења. Манган и једињења.
Вежба: Гвожђе и једињења.

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода тема/модула

20

Упознавање са
карактеристикама
технолошког процеса

Ученици разумеју
карактеристике
технолошког процеса

Организована посета
погонима хемијске
индустрије и
лабораторијама

Усмена провера
знања и прегед
дневника са блокнаставе.

10

Стицање теоријског
знања о узроцима и
врстама опасности у
погонима и
лабораторијама

Ученици знају и
разумеју узроке и
врсте опасности у
лабораторијама и
погонима.

Монолошка и
дијалошка метода у
просторијама
школе,као и
организована посета
ватрогасне јединице.

Усмена провера
знања и прегед
дневника са блокнаставе.

Упознавање ученика
са основним мерама
заштите на раду и
заштите животне
средине.
Стицање теоријског
знања и практичних
вештина за добијање

Ученици знају и
разумеју основне мере
заштите на раду и
заштите животне
средине.
Добијање хемијски
чистог препарата и
израчунавање приноса

Монолошка, дијалошка
метода, метода
показивања.

Усмена провера
знања и прегед
дневника са блокнаставе.

Групни рад, рад у
лабораторији

Усмена провера
знања, посматрање
експерименталног

Спровођење мера заштите на
раду
3

4

10
Добијање хемијски чистих
супстанци. Израда препарата
по избору.

10
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Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

препарата

5

Оксидоредукциони процеси.
Електролиза воде

10

рада,извођења
прорачуна и прегед
дневника са блокнаставе.

Упознавање ученика
са оксдоредукционим
процесима, обилазак
погона електролизе

Ученици знају да
ураде
оксидоредукциони
процес

НАСТАВА У БЛОКУ СЕ РЕАЛИЗУЈУ СА 60 ЧАСОВА

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Облик непосредног образовноваспитног рада

Допунска настава

Предмет

Општа и неорганска хемија

Разред

први

Редни
број

Наставна тема/модул

Време реализације

Структура атома (2)

септембар

Хемијске везе (4)

октобар

Стехиометријски прорачуни на основу

Новембар
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Експериментална
метода,
Организована посета
погону

Усмена провера
знања и прегед
дневника

хемијских једначина (4)
Дисперзни системи (6)

Децембар

Неорганска једињења (6)

Јануар и фебруар

Групе ПСЕ (8)

Март - јун

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Облик непосредног образовноваспитног рада

Додатна настава

Предмет

Општа и неорганска хемија

Разред

први

Редни
број

Наставна тема/модул

Време реализације

Стехиометријски прорачуни на основу
хемијских једначина (4)
Дисперзни системи(6)

Новембар- мај
Новембар- мај

Неорганска једињења (6)

Новембар- мај

Групе ПСЕ (14)

Новембар- мај

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство
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Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Облик непосредног образовноваспитног рада

Припремна настава

Предмет

Општа и неорганска хемија

Разред

први

Редни
број

Наставна тема/модул
Хемијски закони
Стехиометријски прорачуни на основу
хемијске формуле
Структура атома

Време
реализације
јул
јул
јул

Типови хемијских веза

јул

Дисперзни системи

јул

Класификација неорганских једињења
Стехиометријски прорачуни на основу
хемијских једначина
Хемијски процеси

јул
јул

Оксидо – редукциони процеси

јул

Водоник, кисеоник, вода

јул

Метали

јул

јул
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Прва група Периодног система елемената

јул

Друга група Периодног система елемената

јул

Трећа група Периодног система елемената

јул

Четврта група Периодног система елемената

јул

Пета група Периодног система елемената

јул

Шеста група Периодног система елемената

јул

Седма група Периодног система елемената

јул

Прелазни елементи

јул

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Предмет

Техничко цртање и машински елементи

Разред

I
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
70

Недељни

2

Фонд часова

Настава у
блоку
/

Укупно

/

Практична
настава
/

/

/

/

2
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70

Литература (препоручена
литература и која се користи)

Техничко цртање са машинским елементима – Спасоје Драпић, Данило Гачић

Корелација са другим
предметима

Машине, апарати и операције; физика

1

Наставна
тема/модул

Увод

часова
(трајање

Циљ овог предмета је да ученици стекну техничку писменост, за представљање у простору
машинских делова, склопова, машина и постројења и да схвате њихову функционалност

Редни број
наставне
теме/модула

Циљеви предмета

5

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода тема/модула

Начин
праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Ученици треба да схвате шта је
технички цртеж, стандарде формате
техничких цртежа, размере, врсте
линија

Разумевање значаја
техничког цртања, појма
размере

Знање се стиче
увежбавањем,
коришћењем цртежа,
прибора за цртање,

Разговор
Усмено
излагање
Усмена
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схема, прописа,
узорака

2

Нацртна
геометрија

3

Техничко
цртање

4

Основни
појмови из
отпорности
материјала

4

Машински
елементи

15

Ученици треба да науче врсте
пројицирања, карактеристике сваке
пројекције

Разумевање простора и
геометријских облика у
њему, припремање за
приказивање машинских
елемената

Знање се стиче
увежбавањем,
коришћењем цртежа,
прибора за цртање,
схема, прописа,
узорака

15

Ученици треба да науче да одређују
потребан број пројекција за
приказивање предмета и да науче врсте
пресека, да читају техничке цртеже

Развијање тачности,
прецизностиуредности,
оспособљавање ученика за
одређивање потребног
броја пројекција и читање
техничких цртежа

Знање се стиче
увежбавањем,
коришћењем цртежа,
прибора за цртање,
схема, прописа,
узорака

5

Ученици треба да схвате основне
појмове из отпорности материјала,
основне облике напрезања, оптерећења,
напоне који се јављају у материјалима

Разумевање отпорности
материјала

Коришћење шема,
израчувања напона

38

Ученици треба да схвате, да науче
конструкцијске облике и карактеристике
нераздвојиве и раздвојиве везе, елементе
кружног кретања и елементе за пренос
снаге, да науче да представљају
постројења хемијске индустрије у
техничкој документацији

Разумевање машине као
скуп делова са одређеним
облицима и функцијама,
упознавање основних
машинских елемената који
су карактеристични за све
врсте машина, врсте
оптерећења, основа
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Применити знање кроз
примере, преко слика,
цртежа, шема

провера
Посматрање
Разговор
Усмено
излагање
Усмена
провера
Графички
задаци
Посматрање
Разговор
Усмено
излагање
Усмена
провера
Графички
задаци
Посматрање
Разговор
Усмено
излагање
Усмена
провера
Посматрање
Разговор
Усмено
излагање
Усмена
провера
Графички
задаци

димензионисања
елемената

Подручје рада
Образовни профил
Облик непосредног образовноваспитног рада
Предмет
Разред

Хемија, неметали и графичарство
Техничар за индустријску фармацеутску технологију
Допунска настава
Техничко цртање и машински елементи
I

Редни
број
1
2

Наставна тема/модул

Време реализације

Увод (2)
Нацртна геометрија(6)

септембар
окобар

3

Техничко цртање(8)

Новембар- јун

4

Машински елементи(16)

Новембар-јун

Подручје рада
Образовни профил
Облик непосредног образовноваспитног рада
Предмет
Разред

Хемија, неметали и графичарство
Техничар за индустријску фармацеутску технологију
Додатна настава
Техничко цртање и машински елементи
I

Редни
број
2

Наставна тема/модул

Време реализације

Нацртна геометрија (8)

октобар

3

Техничко цртање (8)

Новембар-децембар
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4

Машински елементи (16)

Подручје рада
Образовни профил
Облик непосредног образовноваспитног рада
Предмет
Разред

Јануар- јун

Хемија, неметали и графичарство
Техничар за индустријску фармацеутску технологију
Припремна настава
Техничко цртање и машински елементи
I

Редни
број
2
3

Наставна тема/модул

Време реализације

Нацртна геометрија
Техничко цртање

јул
јул

4

Машински елементи

јул

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Предмет

Органска хемија
300

Разред

Други разред
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
70

Недељни

2

Фонд часова

Циљеви предмета

Литература (препоручена
литература и која се користи)
Корелација са другим
предметима

Настава у
блоку
30

Укупно

105

Практична
настава
/

3

/

/

5

205

Проширивање и продубљивљње стечених знања о органским једињењима и
оспособљавање ученика да примењује стечена знања у свакодневном
животу, индустрији и заштити животне средине.
Органска хемија са практикумом за вежбе – Александар Миловановић и
Владимир Павловић.

Општа и неорганска хемија, математика

ТАБЕЛА: теорија Nisu iskopirane sve teme
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2.

3.

Увод

Оквирни
бројчасова
(трајање
теме/модула)

Реднибројнастав
нетеме/модула

1.

Наставнатема/модул

Кисеонична
органска једињења

18

25

Циљеви теме/модула
Ученик ће моћи да :

Стицање знања о основним
појмовима: угљеник и
функционална група

1

Угљоводоници,
халогени деривати
угљоводоника

Исходитеме/модула

Стицање знања о
алифатичним и
ароматичним
угљоводоницима и
њиховим халогеним
дериватима.

Стицање знања о
хидроксилним,
карбонилним и
карбоксилним једињењима,
и њиховој примени.

Објасни својства
угљениковог атома;
Схвати појам
функционалне групе и
разликује врсте
органских једињења.
Објасни
номенклатуру,
добијање, особине и
примену: алкана,
алкена, алкина, диена,
ароматичних
угљоводоника и
њихових халогених
деривата.
Објасни
номенклатуру,
добијање, особине и
примену: алкохола и
фенола, алдехида и
кетона, карбоксилних
киселина и деривата
карбоксилних
киселина.
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Начиностваривањапринци
па,циљева и
исходатема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Дијалогом, усменим
излагањем, провером
домаћих задатака.

Усменом
провером знања.

Дијалогом, предавањем,
усменим излагањем,
провером домаћих
задатака, допунском и
додатном наставом.

Усменом
провером знања,
тестовима знања.

Предавањем, усменим
излагањем,дијалогом
провером домаћих
задатака, додатним и
допунским радом.

Усменом
провером знања,
тестовима знања.

4.

5.

Угљени хидрати

7.

8.

5

Органска једињења
са азотом

Органска једињења
са фосфором и
сумпором

6.

Хетероциклична
једињења

Једињења важног
биолошког значаја

Објасни глукозу,
Стицање знања о моно, ди и фруктозу, малтозу,
полисахаридима и њиховој сахарозу, скроб и
примени.
целулозу.

8

4

4

5

Стицање знања о добијању,
особинама, и примени
органских једињења са
азотом.

Објасни
номенклатуру,
добијање, особине и
примену:
нитроједињења,
амина, аминокиселина
и протеина.

Стицање знања о добијању,
особинама и примени
органских једињења са
фосфором и сумпором

Објасни
номенклатуру,
особине и примену
фосфина, тиола и
тиоетара

Дефинише петочлана
Стицање знања о
и шесточлана
особинама и примени
хетероциклична
хетероцикличних једињења.
једињења.

Стицање знања о
особинама, налажењу и
биолошком значају
витамина и хормона.

Објасни особине и
биолошки значај
витамина и хормона
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Предавањем, усменим
излагањем, провером
домаћих задатака и
допунским радом.

Усменом
провером знања,
тестовима знања.

Усменим излагањем,
дијалогом, предавањем,
провером домаћих
задатака, допунским
радом.

Усменом и
писменом
провером знања.

Предавањем, усменим
излагањем, разговором,
допунским радом.

Вредновање
остварености
ученичких
постигнућа кроз
усмену проверу
знања.

Усменим излагањем,
дијалогом, предавањем,
провером домаћих
задатака, допунским
радом.

Усменом
провером знања.

Усменим излагањем,
дијалогом, повезивањем
теорије и вежбе.

Вредновање
остварености
ученичких
постигнућа кроз
усмену проверу
знања праћењем
исхода
лабораторијске
вежбе и оценом
дневника.

6.

7.

8.

6.

7.

Органска једињења
са фосфором и
сумпором

4

Хетероциклична
једињења

4

Једињења важног
биолошког значаја

Органска једињења
са фосфором и
сумпором

Хетероциклична
једињења

5

4

4

Стицање знања о
добијању, особинама и
примени органских
једињења са фосфором
и сумпором

Објасни
номенклатуру,
особине и примену
фосфина, тиола и
тиоетара

Стицање знања о
особинама и примени
хетероцикличних
једињења.

Дефинише петочлана
Усменим излагањем, дијалогом,
и шесточлана
предавањем, провером домаћих
хетероциклична
задатака, допунским радом.
једињења.

Предавањем, усменим излагањем,
разговором, допунским радом.

Стицање знања о
особинама, налажењу и
биолошком значају
витамина и хормона.

Објасни особине и
биолошки значај
витамина и хормона

Усменим излагањем, дијалогом,
повезивањем теорије и вежбе.

Стицање знања о
добијању, особинама и
примени органских
једињења са фосфором
и сумпором

Објасни
номенклатуру,
особине и примену
фосфина, тиола и
тиоетара

Предавањем, усменим излагањем,
разговором, допунским радом.

Стицање знања о
особинама и примени
хетероцикличних
једињења.

Дефинише петочлана
Усменим излагањем, дијалогом,
и шесточлана
предавањем, провером домаћих
хетероциклична
задатака, допунским радом.
једињења.
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Вредновање
остварености
ученичких
постигнућа кроз
усмену проверу
знања.
Усменом
провером знања.
Вредновање
остварености
ученичких
постигнућа кроз
усмену проверу
знања праћењем
исхода
лабораторијске
вежбе и оценом
дневника.
Вредновање
остварености
ученичких
постигнућа кроз
усмену проверу
знања.
Усменом
провером знања.

Једињења важног
биолошког значаја

8.

5

Стицање знања о
особинама, налажењу и
биолошком значају
витамина и хормона.

Објасни особине и
биолошки значај
витамина и хормона

Усменим излагањем, дијалогом,
повезивањем теорије и вежбе.

Вредновање
остварености
ученичких
постигнућа кроз
усмену проверу
знања праћењем
исхода
лабораторијске
вежбе и оценом
дневника.

1.

2.

Наставнатема/модул

Припрема за рад у
лабораторији

Квалитативна
анализа

Оквирни
бројчасова
(трајање
теме/модула)

Реднибројнаста
внетеме/модул
а

ТАБЕЛА: вежбе

3

12

Исходитеме/модула
Циљеви теме/модула
Ученик ће моћи да :
Правилно користи
прибор и хемикалије;
Стицање знања о прибору и
изврши одвајање
хемикалијама и методама за
супстанце из смеше
пречишћавање супстанци
цеђењем,
из смеше у лабораторији за
дестилацијом,
органску хемију.
кристализацијом,
екстракицјом и
сублимацијом.
Докаже: угљеник,
Стицање практичних
водоник, азот, сумпор
вештина при доказивању
и халогене елементе у
елемената у органским
органским
једињењима.
једињењима.
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Начиностваривањапринци
па,циљева и
исходатема/модула

Начин
праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Демонстрационом
методом, коришћењем
прибора и апаратура у
лабораторији.

Праћењем
исхода
лабораториј
ских вежби
и оцену
лабораториј
ског
дневника.

Експерименталнодемонстрационом
методом, коришћењем
лабораторијског прибора и
опреме.

Праћењем
исхода
лабораториј
ских вежби
и оцену

3.

4.

5.

6.

Алифатични и
ароматични
угљободоници

Хидроксилни
деривати
угљоводоника

Карбонилна
једињења

Карбоксилне
киселине

21

12

12

15

Стицање практичних
вештина при добијању и
испитивању угљоводоника.

Добије и испита
особине метана, етена
и етина.

Стицање практичних
вештина при испитивању
алкохола и фенола.

Добије и исита
особине алкохола;
испита особине
фенола.

Експерименталнодемонстрационом
методом, коришћењем
лабораторијског прибора и
опреме, повезивањем
теорије и вежби.
Експерименталнодемонстрационом
методом, коришћењем
лабораторијског прибора и
опреме, повезивањем
теорије и вежби.

Стицање практичних
вештина при испитивању
алдехида и кетона.

Испита
растворљивост
кетона, оксидацију и
полимеризацију
алдехида.

Експерименталнодемонстрационом
методом, коришћењем
лабораторијског прибора и
опреме, повезивањем
теорије и вежби.

Стицање практичних
вештина при испитивању
карбоксилних киселина.

Испита киселост и
растворљивост
органских киселина,
добије и испита
мрављу киселину,
добије и испита

Експерименталнодемонстрационом
методом, коришћењем
лабораторијског прибора и
опреме, повезивањем
теорије и вежби.
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лабораториј
ског
дневника.
Праћењем
исхода
лабораториј
ских вежби
и оцену
лабораториј
ског
дневника.
Праћењем
исхода
лабораториј
ских вежби
и оцену
лабораториј
ског
дневника.
Праћењем
исхода
лабораториј
ских вежби
и оцену
лабораториј
ског
дневника.
Праћењем
исхода
лабораториј
ских вежби
и оцену
лабораториј

сирћетну киселину,
докаже двобазност
оксалне киселине,
добије етилацетат,
ипита масти и уља и
добије сапун,
синтетизује аспирин.

7.

8.

9.

Угљени хидрати

9

Једињења са азтом

Витамини

15

6

ског
дневника.

Стицање практичних
вештина при испитивању
угљених хидрата.

Испита особине моно,
ди и полисахарида.

Експерименталнодемонстрационом
методом, коришћењем
лабораторијског прибора и
опреме, повезивањем
теорије и вежби.

Стицање практичних
вештина при испитивању
органских једињења са
азотом.

Докаже и испита
особине
нитроједињења и
амина,
Испита особине
аминокиселина и
протеина.

Експерименталнодемонстрационом
методом, коришћењем
лабораторијског прибора и
опреме, повезивањем
теорије и вежби.

Добије витамин C

Експерименталнодемонстрационом
методом, коришћењем
лабораторијског прибора и
опреме, повезивањем
теорије и вежби.

Стицање практичних
вештина при синтези
аскорбинске киселине
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Праћењем
исхода
лабораториј
ских вежби
и оцену
лабораториј
ског
дневника.
Праћењем
исхода
лабораториј
ских вежби
и оцену
лабораториј
ског
дневника.
Праћењем
исхода
лабораториј
ских вежби
и оцену
лабораториј
ског
дневника.

1.

Наставна тема/модул

Синтеза органских препарата
по избору

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

НАСТАВА У БЛОКУ СЕ РЕАЛИЗУЈУ СА 30 ЧАСОВА

30

Циљеви теме/модула

Стицање теоријског
знања и практичних
вештина за добијање
органских препарата

Исходи теме/модула

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода тема/модула

Добијање хемијски
Групни рад, рад у
чистог препарата и
лабораторији
израчунавање приноса

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију
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Начин праћења и
вредновања
ученичких постигнућа

Усмена провера
знања, посматрање
експерименталног
рада,извођења
прорачуна и прегед
дневника са блокнаставе.

Обликнепосредногобразовно-васпитног рада

Допунска настава

Предмет

Органска хемија

Разред

Други разред

Редни
број

Наставна тема/модул

Време реализације

1.

Угљоводоници ( 6 )

Октобар

2.

Кисеонична органска једињења ( 6 )

Новембар, децембар, јануар

3.

Угљени хидрати ( 6 )

Фебруар, март

4.

Органска једињења са азотом ( 6 )

Март, април, мај

5.

Органска једињења са фосфором и сумпором,
хетроциклична и једињења важног биолошког
значаја ( 6 )

Мај, јун

НАПОМЕНА: Време реализације допунске наставе ће се мењати према потребама ученика.
Подручје рада
Редни
Наставна тема/модул
број
Образовни профил

Хемија, неметали и графичарство
Време реализације
Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Обликнепосредногобразовноваспитног рада

Додатна настава

Предмет

Органска хемија

Разред

Други разред
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1.

Угљоводоници ( 6 )

Октобар, новембар

2.
3.
4.

Кисеонична органска једињења ( 6 )
Угљени хидрати ( 6 )
Органска једињења са азотом ( 6 )
Органска једињења са фосфором и сумпором,
хетроциклична и једињења важног биолошког
значаја ( 6 )

Децембар, јануар, фебруар
Март
Април, мај

5.

Мај, јун

НАПОМЕНА: Додатна настава
биће организована према истим наставним темама , седмично једанпут (према распореду), уколико има заинтересованих ученика.
Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Обликнепосредногобразовноваспитног рада

Додатна настава

Предмет

Органска хемија

Разред

Други разред

Редни
број

Наставна тема/модул

Време реализације

1.

Угљоводоници ( 1 )

Јун, август

2.

Кисеонична органска једињења ( 1 )

Јун, август

3.

Угљени хидрати ( 2 )

Јун,август
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4.

Органска једињења са азотом ( 1 )

Јун, август

5.

Органска једињења са фосфором и сумпором,
хетроциклична и једињења важног биолошког
значаја ( 2 )

Јун, август

Напомена: време реализације према потребама ученика.

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Предмет

Аналитичка хемија

Разред

II
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
70

Недељни

2

Фонд часова

Циљеви предмета

Настава у
блоку
30

Укупно

105

Практична
настава
/

3

/

/

2+3

70+105

стицање знања о основним хемијским реакцијама и аналитичким методама за
испитивање супстанци;
упознавање принципа квалитативне и квантитативне хемијске анализе и
поступно увођење ученика у методе испитивања узорака;
развијање код ученика способности за експериментални рад, посматрање,
закључивање, уопштавање и тумачење посматраних појава и процеса;
развијање уредности, систематичности, тачности, прецизности и економичности
при раду;
развијање логичног размишљања и закључивања-Примена стечених знања у
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практичном лабораторијском раду
-Развијање способности за експериментални рад, посматрање и закључивање
-Развијање уредности, систематичности, тачности и прецизности у раду
-Овладавање техникама лабораторијског рада и стицање способности за
аналитичко закључивање
Аналитичка хемија – Мирјана Крајачевић, Олга Младеновић, Мара Игњатов
Практикум из аналитичке хемије са збирком задатака – Мирјана Крајачевић,
Олга Младеновић, Мара Игњатов

Литература (препоручена
литература и која се користи)

Општа и неорганска хемија, физичка хемија

Корелација са другим
предметима

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Аналитичка хемија (теорија)
Циљеви
теме/модула

Исходи теме/модула

1

Упознавање
ученика са
задатком,значајем и
поделом аналитичке
хемије

Кроз разговор са
Ученици схватају значај и
ученицима, усмено
поделу аналиричке хемије
излагање, повезивање
као основе за испитивање
са предходно
животне средине
стеченим знањем

3

Понављање
наученог о
растворима,
начинима
изражавања и
припремања
раствора

Наставна тема/модул

Увод

Дисперзни системи

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Схватају , разумеју,
прорачунавају и
припремају растворе
одређене концентрациј
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Начин
праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа
Разговор са
ученицима,
усмено
испитивање

Разговор са
ученицима,
Кроз разговор са
усмено и
ученицима, усмено
писмено
излагање, повезивање
испитивање,
са предходно
посматрање
стеченим знањем
и
вредновање

Хемијска равнотежа
у хомогеним
системима

Хемијска равнотежа
у хетерогеним
системима

Комплексна
једињења

2

Појам
електролитичке
дисоцијације,
сузбијање
дисоцијације, јаки и
слаби електролити,
рН вредност,
индикатори

Ученици разликују јаке и
слабе електролите,
схватају појам рН
вредности и улогу
индикатора

2

Значај производа
растворљивости и
примена у
аналитичкој хемији,
таложење и
растварање

Да науче факторе који
утичу на стварање и
растварање талога

Карактеристике
комплексних
једињења

Да науче писање
хемијских формула
комлексних једињења и
значај у аналитичкој
хемији

1
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залагања на
часу, домаћи
рад
Разговор са
ученицима,
усмено и
Кроз разговор са
писмено
ученицима, усмено
испитивање,
излагање, повезивање посматрање
са предходно
и
стеченим знањем
вредновање
залагања на
часу, домаћи
рад
Разговор са
ученицима,
усмено и
Кроз разговор са
писмено
ученицима, усмено
испитивање,
излагање, повезивање посматрање
са предходно
и
стеченим знањем
вредновање
залагања на
часу, домаћи
рад
Разговор са
ученицима,
Кроз разговор са
усмено и
ученицима, усмено
писмено
излагање, повезивање
испитивање,
са предходно
посматрање
стеченим знањем
и
вредновање

Квалитативна
хемијска анализа

Квантитативна
анализа,
гравиметрија

Волуметрија

17

Разумевање значаја
и механизма
хемијских реакција
у воденим
растворима,
упознавање са
поделом катјона на
шест аналитичких
група

Познају механизам
реакција у воденим
растворимаЗнају поделу
квалитативне анализе и
умеју да изведу поступке
аналитичких реакција

6

Разумевање
основних принципа
гравиметријске
анализе и прорачуна
у гравиметрији

Знају принципе и фазе
рада гравиметријске
анлизе, умеју да изврше
прорачун и све то
примене при
гравиметријском
одређивању гвожђа

38

Стицање знања о
волуметријским
методама и подела

Знају принципе и поделу
волуметријских метода,
умеју да одреде
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залагања на
часу, домаћи
рад
Разговор са
ученицима,
усмено и
писмено
Кроз разговор са
испитивање,
ученицима, усмено
посматрање
излагање, повезивање
и
са предходно
вредновање
стеченим знањем,
залагања на
вежбање и
часу, домаћи
понављање
рад,
допунска и
додатна
настава
Разговор са
ученицима,
усмено и
Кроз разговор са
писмено
ученицима, усмено
испитивање,
излагање, повезивање посматрање
са предходно
и
стеченим знањем,
вредновање
вежбање и
залагања на
понављање
часу,
допунска и
додатна
настава
Кроз разговор са
Разговор са
ученицима, усмено
ученицима,
излагање, повезивање усмено и

на основу хемијских
реакција које се
дешавају у току
квантитативних
одређивања,
упознавање са
стандарднимм
растворима и
њихова примена у
волуметрији

концентрацију раствора,
знају да припреме
стандардне и примене у
датој волуметријској
анализи, самостално врше
прорачун

са предходно
стеченим знањем,
вежбање и
понављање

писмено
испитивање,
посматрање
и
вредновање
залагања на
часу,
допунска и
додатна
настава

Аналитичка хемија (вежбе) – рализују се са 105 часова
Вежба: Упознавање са радом у аналитичкој лабораторији. Заштита на раду, прва помоћ.
Вежба: Раствори. Квантитативни састав раствора. Растворљивост. Незасићени, засићени и пресићени раствор. Изражавање квантитативног
састава раствора: количинска концентрација, масена концентрација, масени удео. Припремање раствора различите концентрације.
Вежба: Сузбијање дисоцијације слабих киселина и база. Кисело-базни индикатори. Одређивање рН вредности. Испитивање дејства пуфера.
Хетерогена равнотежа (стварање и растварање талога, амфотерност).
Вежба: Аналитичке реакције мокрим путем. Специфичност, селективност и осетљивост аналитичких реакција. Аналитичке реакције сувим
путем.
Вежба: Прва аналитичка група катјона. Одвајање и доказивање катјона прве аналитичке групе, позната анализа. Анализа непознате
супстанце.
Вежба: Друга аналитичка група катјона. Одвајање и доказивање катјона друге аналитичке групе, позната анализа.
Вежба: Трећа аналитичка група катјона. Одвајање и доказивање катјона треће аналитичке групе, позната и непозната анализа.
Вежба: Четврта аналитичка група катјона. Одвајање и доказивање катјона четврте аналитичке групе, позната анализа. Пета аналитичка
група катјона. Одвајање и доказивање катјона пете аналитичке групепозната анализа.
Вежба: Одвајање и доказивање катјона пете и шесте аналитичке групе – непозната анализа. Анализа анјона – позната анализа.
Вежба: Техника аналитичких операција у гравиметријској анализи. Посуђе, прибор и операције у гравиметријској анализи. Жарење и
мерење лончића до константне масе.
Вежба: Гравиметријско одређивање гвожђа или сулфатног ањона.
Вежба: Техника аналитичких операција у волуметријској анализи. Посуђе, прибор и операције у волуметријској анализи. Прање и
одржавање посуђа. Припремање раствора НС1 приближне концентрације. Одређивање тачне концентрације раствора НС1.
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Вежба: Одређивање садржаја јаке базе. Припремање раствораNaОН приближне концентрације. Одређивање тачне концентрације раствора
NаОН.
Вежба: Одређивање садржаја јаке киселине. Одређивање садржаја слабе киселине. Припремање раствора КМnО4.
Вежба: Одређивање тачне концентрације раствора КМnО4. Припремање раствора Nа2S2О3.
Вежба: Одређивање садржаја гвожђа по Цимерман-Рајнхарду.
Вежба: Одређивање тачне концентрације раствора Nа2S2О3. Јодометријско одређивање хрома или бакра.
Вежба: Припремање раствора комплексона КIII. Комплексометријско одређивање калцијума и магнезијума.
Вежба: Припремање раствора АgNО3. Стандардизација раствора АgNОз. Одређивање садржаја хлорида по Мору.

1.

2.

Наставна тема/модул

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Аналитичка хемија (блок) реализује се са 30 часова

Систематика катјона
и анјона – комплетна 16
анализа

Комплексометријско
одређивање Ni2+,
Сu2+, Рb2+, Fе3+.

10

Начин
остваривања
принципа,циљева
и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Циљеви
теме/модула

Исходи теме/модула

Упознавање са
квантитативном
хемијском
анализом, доказним
реакцијама и
применом у
непознатој анализи

Ученици самостално врше
доказивање катјона
I,II,III,IV,V,VI аналитичке
групе, као и анјона, уз
помоћ предходно
урађених доказних
реакција

Екроз
кспериментални
рад, разговор,
вежбање и
понављање

Разговор са
ученицима,
писмено и усмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања и
самосталности и
вештинамау раду

Упознавање
прибора и посуђа
за рад, стицање
знања о
комплексометријск

Познају и примењују
потребан прибор и посуђе
за рад,самостално врше
припрему стандадрних
раствора и израчунавају

Екроз
експериментални
рад, разговор,
вежбање и
понављање

Разговор са
ученицимапосматр
ање и вредновање
залагања и
самосталности и
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им методама
Рачунари у
аналитичкој хемији.
4
Примена Интернета
у аналитичкој хемији

3.

при непознатим анализама

Упознавање са
применом рачунара

Да науче да

разговор,
вежбање и
понављање

Подручје рада

Хемија, неметали и грагичарство

Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

вештинама при
раду
Разговор са
ученицима,
самосталности и
вештнама у раду

Облик непосредног образовно-васпитног
допунска настава
рада
Предмет

Аналитичка хемија (теорија)

Разред

II

Време реализације

Редни
број

Наставна тема/модул

1.

Дисперзни системи

септембар

2.

Квалитативна хемијска анализа

октобар, новембар, децембар

3.

Квантитативна анализа, гравиметрија

јануар

4.

Волуметрија

фебруар, март, април, мај, јун

НАПОМЕНА: Допунска настава (теорија) биће организована према истим наставним темама , седмично једанпут (према распореду),
према индивидуалним потребама идентификованих ученика за допунску наставу и свих осталих ученика којима је допунски рад потребан.
Укупан фонд часова за реализацију допунске наставе је 30 часова.
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Подручје рада

Хемија, неметали и грагичарство

Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Облик непосредног образовноваспитног рада

допунска настава

Предмет

Аналитичка хемија (вежбе)

Разред

II

Наставна тема/модул

Време реализације

1.

Хемијска квалитативна анализа

септембар-новембар

2.

Гравиметрија

децембар, јануар

3.

Волуметрија

фебруар-јун

НАПОМЕНА: Допунска настава (вежбе) биће организована према истим наставним темама , седмично једанпут (према распореду), према
индивидуалним потребама идентификованих ученика за допунску наставу и свих осталих ученика којима је допунски рад потребан.
Укупан фонд часова за реализацију допунске наставе је 30 часова.

Подручје рада

Хемија, неметали и грагичарство

Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Облик непосредног образовноваспитног рада

додатна настава
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Предмет

Аналитичка хемија

Разред

II

Редни
број
1.

Наставна тема/модул

Време реализације

Квалитативна хемијска анализа (7)

2.

Квантитативна анализа, гравиметрија (7)

септембар-јун
септембар-јун

3.

Волуметрија (16)

септембар-јун

НАПОМЕНА: Додатна настава биће организована према истим наставним темама , седмично једанпут (према распореду), уколико има
заинтересованих ученик

Подручје рада

Хемија, неметали и грагичарство

Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Облик непосредног образовноваспитног рада

припремна настава

Предмет

Аналитичка хемија
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II

Разред

Редни
број
1.

Наставна тема/модул

Време реализације

Хемијска квалитативна анализа

јул

2.

Гравиметрија

јул

3.

Волуметрија

јул

НАПОМЕНА: Припремна настава биће организована према наставним темама у јулу месецу у трајању од 18 часова. Уколико је потребно,
у договору са ученицима који полажу, део часова се може одржати и у августу

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Предмет

Микробиологија вежбе

Разред

други

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава у блоку

Укупно

Годишњи

/

70

/

/

70

Недељни

/

2

/

/

2
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Усвајање технике рада у микробиолошкој лабораторији, стицање основних знања о
микроорганизмима

Циљеви предмета

Литература (препоручена литература
и која се користи)

Микробиологија за 3 разред средње стручне школе др. Милорад Стојановић

Хемија, биохемија, биологија, сировине за фармацеутске производе

1.

Наставна
тема/модул

Увод

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим предметима

2

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Циљеви теме/модула

Исходи
теме/модула

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода тема/модула

Увод у задатак и циљ
микробиологије

Наведе задатке,
циљеве и значај
предмета

Усменим излагањем,
Усмено излагање
монолошко – дијалошком Активност на часу
методом, групним
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2.

Правила понашања
у микробиолошкој
лабораторији

3.

Узимање
евиндетирање и
4
паковање материјала
за анализу

4.

Микроскопѕко
испитивање
микроорганизама

5.

6.

7.

Гајење
микроорганизама у
лабораторији и
индустријском
погону

Издвајање чистих
култура
микроорганизама и
одређивање њиховог
броја
Дејство спољашњих
утицаја на
микроорганизме

Упознавање са
правилима понашања
у лабораторији
Упознавање са
прибором за
руковање и
правилима узимања
узорака.
Упознавање са
начинима
микроскопирања
микроорганизама

2

18

Наведе правила
понашања у
лабораторији
Објасни појам
узорка и правилно
узимање узорака
Објасни начине
микроскопирања
микроорганизама

Упознавање са
основним начинима
гајења
микроорганизама,
саставом хранњивих
подлога

Објасни директно и
индиректно
одређивање броја
микроорганизама

11

Упознавање са
начинима мерења и
бројања
микроорганизама

Објасни начин
бројења и мерења
микроорганизама

11

Упознавање са
утицајем
температура, зрачења
на микроорганизме

Објасни начине за
дејство агенаса ,
температура, на
микроорганизме

18
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понављањем, провером
домаћих задатака, путем
практичног обављања
вежби, писањем
дневника, додатним и
допунским радом

Усмено излагање
Активност на часу

Усмено излагање

Усмено излагање
Активност на часу
Усменим излагањем,
монолошко – дијалошком
методом, групним
понављањем, провером
Усмено излагање
домаћих задатака, путем
Активност на часу
практичног обављања
вежби, писањем
дневника, додатним и
допунским радом
Усменим излагањем,
монолошко – дијалошком
методом, групним
понављањем, провером
домаћих задатака, путем
практичног обављања
вежби, писањем
дневника, додатним и
допунским радом

Усмено излагање
Практични рад
Усмено
излагање
Практични рад
Активност на
часу

Методе уништавања
микроорганизама

8.

8

Упознавање са
начинима
уништавања
микроорганизама

Објасни начине за
уништавање
микроорганизама

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Облик непосредног образовноваспитног рада

Допунска настава

Предмет

Микробиологија

Разред

други

Редни
број

Наставна тема/модул

Време реализације

2.

Правила понашања у лабораторији, узимање узорака
септембар
за анализу(5)
Микроскопирање микроорганизама(8)
Октобар-новембар

3.

Гајење микроорганизама(6)

децембар

4.

Издвајање чистих култура микроорганизама(7)

Јануар-март

5.

Дејство спољашњих чинилаца на микроорганизме,

Април-јун

1.
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Усмено
излагање
Практични рад
Активност на
часу

методе уништавања микроорганизама(4)

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Облик непосредног образовноваспитног рада

Додатна настава

Предмет

Микробиологија

Разред

други

Редни
број
2.

Наставна тема/модул

Време реализације

Микроскопирање микроорганизама(8)

Октобар-новембар

3.

Гајење микроорганизама(6)

децембар

4.

Издвајање чистих култура микроорганизама(7)
Дејство спољашњих чинилаца на микроорганизме,
методе уништавања микроорганизама(9)

Јануар-март

5.

Април-јун
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Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Облик непосредног образовноваспитног рада

Припремнаа настава

Предмет

Микробиологија

Разред

други

Редни
број

Наставна тема/модул

Време реализације

2.

Правила понашања у лабораторији, узимање узорака
јул
за анализу(5)
Микроскопирање микроорганизама(8)
јул

3.

Гајење микроорганизама(6)

јул

4.

Издвајање чистих култура микроорганизама(7)
Дејство спољашњих чинилаца на микроорганизме,
методе уништавања микроорганизама(4)

јул

1.

5.

Подручје рада

јул

Хемија, неметали и графичарство
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Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Предмет

машине, апарати и перације

Разред

други
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
70

Недељни

2

Фонд часова

Циљеви предмета
Литература (препоручена
литература и која се користи)
Корелација са другим
предметима

Настава у
блоку
/

Укупно

70

Практична
настава
/

2

/

/

2+2

70+70

Стицање знања и вештина о машинама, апаратима и технолошким
опрацијама у фармацеутској индустрији и оспособљавање ученика да
стечена знања примењују у пракси
Машине, апарати и операције – С. Цвијовић, С. Кончар-Ђурђевић, Р.
Цвијовић
Практикум из машина, апарата и операција – Д. Ивановић, М. Добричанин
Хемија, технологија фармацеутских производа

Машине, апарати и операције (теорија)
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2.

3.

Увод

Основи механике
флуида

Транспорт
материјала

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

1.

Наставна
тема/модул

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

2

Стицање знања о
основним
операцијама и
процесима,значају и
примени механичких
операција

Разумевање механичких
операција и начин
функционисања машина
и апарата који прате рад
основних операција и
процеса (механичких
операција)

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Кроз усмено излагање и
разговор са ученицима

Разговор са
ученицима,
усмено
испитивање,
залагање на часу

12

Развијање знања о
флуидима, особинама
и законитостима

Ученици знају да
дефинишу флуиде,
њихове особине,
разумеју и бјасне законе
кретања

Кроз разговор, усмено
излагање, вежбање и
понављање

16

Развијање знања о
врстама транспорта
флуида и чврсте
материје

Ученици знају да
разликују врсте
транспорта различитих
материја, знају да
објасне рад различитих
транспортних уређеја

Кроз разговор са
ученицима, усмено
излагање, вежбање и
понављање, примена слика
и примера из праксе
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Разговор са
ученицима,
усмено и
писмено
испитивање,
залагање на часу,
допунску и
додоатну наставу
Разговор са
ученицима,
усмено и
писмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на часу,
допунску
наставу, израду
презентација

4.

5.

6.

Ситњење и
просејавање

Мешање материјала

Раздвајање фаза

14

Развијање знања о
врстама и начину
рада различитих
уређаја за ситњење и
просејавање

Ученици знају да
разликују уређаје за
ситњење и просејавње,
опшу их и објасне њихов
рад и примену

Кроз разговор, усмено
излагање, вежбање и
понављање, примена слика
и примера из праксе

12

Развијање знања о
врстама и начину
рада различитих
уређаја за мешање
флуида и чврсте
материје

Ученици знају да
разликују уређаје за
ситњење и просејавње,
опшу их и објасне њихов
рад и примену

Кроз разговор са
ученицима, усмено
излагање, вежбање и
понављање

14

Развијање знања о
врстама и начинима
за раздвајање фаза,
рада различитих
уређаја за раздвајање
фаза

Ученици знају да објасне
појмове у вези фаза и
њиховог
раздвајања,разликују
уређаје за раздвајање
фаза, опшу их и објасне
њихов рад и примену

Кроз разговор са
ученицима, усмено
излагање, вежбање и
понављање, примена слика
и примера из праксе

Разговор са
ученицима,
усмено и
писмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на часу
Разговор, усмено
и писмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на часу
Разговор, усмено
и писмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на часу,
допунска и
додатна настава

Наставна тема/модул

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Машине, апарати и операције (вежбе)

Циљеви теме/модула

Исходи
теме/модула
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Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

1.

2.

3.

Рад у лабораторији

Основи механике
флуида

Транспорт
материјала

4

20

12

Ученици познају
опремљеност
индустријских
погона, умеју да
препознају
опасност и знају
да се заштите
Разумевање рада
инструмената за
мерење притиска
и протока,
ученици умеју
самостално да
Развијање знања о
опишу и објасне
различитим типовима
рад манометара и
инструмената за
инструмената за
мерење притиска и
протик флуида,
протока флуида
умеју самостално
да изврше
мерења, знају да
израчунају режим
кретања флуида и
проток
Ученици знају да
разликују
Стицање знања о
транспортне
раду транспортера;
уређаје а такође
одређивање
умеју да
капацитета и услова
прорачунају
рада транспортера
њихов капацитет
и оптималне
услове рада
Стицање знања о
уређајима и опреми
индустријских
погона, изворима
опасности и мерама
заштите на раду
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Кроз усмено излагање,
разговор,коришћење слика
опреме

Разговор са
ученицима, усмено
испитивање и
залагање на часу

Кроз усмено излагање,
разговор, вежбање и
понављање, примена слика
инструмената, прорачун

Разговор са
ученицима, усмено
и писмено
испитивање,
залагање на часу

Кроз разговор са ученицима,
усмено излагање, вежбање и
понављање, примена слика,
шема

Разговор са
ученицима, усмено
и писмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на часу

4.

5.

6.

Ситњење и
просејавање

Мешање материјала

Раздвајање фаза

12

8

14

Ученици стичу знања
о особинама и начину
рада уређаја за
ситњење и
просејавање, прате
рад и одређују
оптималне услове
рада

Ученици умеју да
прате рад и
самостално
одређују
оптималне услове
рада уређаја за
ситњење и
просејавање

Стицање знања о
мешању чврстог и
течног материјала

Ученици познају
рад различитих
типова
мешалица, умеју
да одреде снагу
мешалице

Кроз разговор са ученицима,
усмено излагање, вежбање,
примена слика и прорачун

Развијање знања о
филтрационим
уређајима и њиховом
практичном раду

Ученици знају да
да објасне радни
циклус
филтрационих
уређеја и
израчунају радни
капациет

Кроз разговор са ученицима,
усмено излагање, вежбање,
прорачун

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Облик непосредног образовно-

допунска настава (теорија)
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Кроз разговор са ученицима,
усмено излагање, вежбање и
понављање, примена слика,
шема и прорачуна

Разговор са
ученицима, усмено
и писмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на часу
Разговор са
ученицима, усмено
и писмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на часу
Разговор са
ученицима, усмено
и писмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на часу

васпитног рада
Предмет

машине, апарати и операције

Разред

II

Редни
број
1.

Наставна тема/модул

Време реализације

Увод

септембар

2.

Основи механике флуида

септембар,октобар

3.

Транспорт материјала

октобар-децембар

4.

Ситњење и просејавање

јануар-март

5.

Мешање материјала

март, април

6.

Раздавајање фаза

мај, јун

НАПОМЕНА: Допунска настава биће организована према истим наставним темама , седмично једанпут (према распореду), према
индивидуалним потребама идентификованих ученика за допунску наставу и свих осталих ученика којима је допунски рад потребан.
Укупан фонд часова за реализацију допунске наставе је 30 часова.

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Облик непосредног образовно-

допунска настава (вежбе)
331

васпитног рада
Предмет

машине, апарати и операције

Разред

II

Редни
број
1.

Наставна тема/модул

Време реализације

Рад у лабораторији

септембар

2.

Основи механике флуида

октобар, новембар

3.

Транспорт материјала

децембар, јануар

4.

Ситњење и просејавање

фебруар, март

5.

Мешање материјала

април

6.

Раздвајање фаза

мај, јун

НАПОМЕНА: Допунска настава биће организована према истим наставним темама , седмично једанпут (према распореду), према
индивидуалним потребама идентификованих ученика за допунску наставу и свих осталих ученика којима је допунски рад потребан.
Укупан фонд часова за реализацију допунске наставе је 30 часова.

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство
332

Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Облик непосредног образовноваспитног рада

припремна настава

Предмет

машине, апарати и операције

Разред

II

Редни
број
1.

Наставна тема/модул

Време реализације

Увод

јул

2.

Основи механике флуида

јул

3.

Транспорт материјала

4.

Ситњење и просејавање

јул
јул

5.

Мешање материјала

јул

6.

Раздавајање фаза

јул

НАПОМЕНА: Припремна настава биће организована према наставним темама у јулу месецу у трајању од 14часова. Уколико је потребно, у
договору са ученицима који полажу, део часова се може одржати и у августу

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство
333

Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Облик непосредног образовноваспитног рада

додатна настава

Предмет

машине, апарати и операције

Разред

II

Редни
број
1.

Наставна тема/модул

Време реализације

Основи механике флуида (5)

септембар-јун

2.

Транспорт материјала (7)

3.

Ситњење и просејавање (6)

септембар-јун
септембар-јун

4.

Мешање матеијала (4)

септембар-јун

5.

Раздвајање фаза (8)

септембар-јун

НАПОМЕНА: Додатна настава биће организована према истим наставним темама , седмично једанпут (према распореду), уколико има
заинтересованих ученика
Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Предмет

машине, апарати и перације
334

Разред

трећи
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
70

Недељни

2

Фонд часова

Циљеви предмета
Литература (препоручена
литература и која се користи)
Корелација са другим
предметима

Настава у
блоку
/

Укупно

70

Практична
настава
/

2

/

/

2+2

70+70

Стицање знања и вештина о машинама, апаратима и технолошким
опрацијама у фармацеутској индустрији и оспособљавање ученика да
стечена знања примењују у пракси
Машине, апарати и операције – С. Цвијовић, С. Кончар-Ђурђевић, Р.
Цвијовић
Практикум из машина, апарата и операција – Д. Ивановић, М. Добричанин
Хемија, технологија фармацеутских производа

Машине, апарати и операције (теорија)
335

Машине, апарати и
операције

2.

3.

Основи топлотних
операција

Укувавање

Дестилација и
ректификација

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

1.

Наставна
тема/модул

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

18

Стицање знања о
основним појмовима о
топлоти и њеној
примени у пракси.
Развијање знања о
врстама и начину
топлотног преноса,рада
и примене различитих
уређаја за топлотну
размену

Ученици знају да објасне
појмове топлотних
операција,разликују
врсте преноса
топлоте,умеју да изврше
прорачун топлотног
преноса, разликују
уређаје за пренос
топлоте, опшу их и
објасне њихов рад и
примену

6

Развијање знања о
процесу укувавања,
подели и начину рада
различитих типова
укувача

Ученици знају да објасне
појмове везане за процес
укувавања, знају поделу
уређаја,умеју да опшу
укуваче и објасне њихов
рад

14

Развијање знања о
процесу дестилације и
ректификације, и
начину рада и примени
дестилационих и
ректификационих

Ученици знају да објасне
појмове везане за процес
дестилације и
ректификације, умеју да
објасне разлику и
сличности самих
336

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења
и вредновања
ученичких
постигнућа

Кроз разговор са
ученицима, усмено
излагање, вежбање и
понављање, примери из
праксе

Разговор са
ученицима,
усмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на
часу

Кроз разговор са
ученицима, усмено
излагање, вежбање и
понављање, примена шема
и примера из праксе

Кроз разговор са
ученицима, усмено
излагање, вежбање и
понављање, примена слика
и примера из праксе

Разговор са
ученицима,
усмено и
писмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на
часу, допунска
настава
Разговор са
ученицима,
усмено и
писмено
испитивање,
посматрање и

уређаја

4.

5.

6.

Влажење и сушење

Растварање и
кристализација

Екстракција

процеса,умеју да опшу
уређаје за дестилацију и
ректификацију и објасне
њихов рад

14

Развијање знања о
процесу влажења и
сушења, и начина рада
различитих врста
сушница

Ученици знају да објасне
појмове везане за процес
влажења и сушења,
умеју да објасне
дијаграм влажности
ваздуха,умеју да опшу и
објасне рад различитих
типова сушница

Кроз разговор са
ученицима, усмено
излагање,примену слика,
вежбање и понављање

4

Развијање знања о
процесу кристализације
и начину рада
различитих
кристализаторса

Ученици знају да објасне
појмове везане за процес
кристализације, знају
услове
кристализације,умеју да
опшу и објасне рад
кристализатора

Кроз разговор са
ученицима, усмено
излагање, вежбање и
понављање, примена слика
и примера из праксе

6

Развијање знања о
процесу екстракције,
подели и начинурада
различитих
екстракционих уређаја

Ученици знају да објасне
појмове везане за процес
екстракције, умеју да
опшу и објасне рад
уређаја за екстракцију

Кроз разговор са
ученицима, усмено
излагање, вежбање и
понављање, примена слика
и примера из праксе
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вредновање
залагања на
часу, допунска
и додатна
настава
Разговор са
ученицима,
усмено и
писмено
испитивање,
залагање на
часу, допунска
и додатна
настава
Разговор са
ученицима,
усмено и
писмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на
часу, допунска
и додатна
настава
Разговор са
ученицима,
усмено и
писмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на

часу, допунска
и додатна
настава

7.

Апсорпција и
адсорпција

Развијање знања о
процесу апсорпције,
подели и начину рада
различитих
апсорпционих уређаја.
Развијање знања о
процесу адсорпције,
значају и принципу
одвијања
процеса,разумевање
рада адсорпционих
уређаја

8

Ученици знају да објасне
појмове везане за процес
апсорпције и адсорпције,
умеју да опшу и објасне
рад уређаја за
апсорпцију и адсорпцију

Кроз разговор са
ученицима, усмено
излагање, вежбање и
понављање, примена слика
и примера из праксе

Разговор са
ученицима,
усмено и
писмено
испитивање,
посматрање и
вредновање
залагања на
часу, допунска
и додатна
настава

1.

Наставна тема/модул

Основи топлотних
операција

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Машине, апарати и операције (вежбе)

Циљеви теме/модула

Исходи
теме/модула

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

24

Развијање знања о
механизмима
топлотног преноса
иинструментима за
мерење температуре,
принципима мерења

Ученици знају да
разликују
механизме
топлотног
преноса, умеју да
изврше прорачун
топлотне

Кроз разговор са ученицима,
усмено излагање, вежбање и
понављање, примена слика,
шема

Разговор са
ученицима, усмено
испитивање,
посматрање и
вредновање залагања
на часу
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2.

3.

Укувавање

Дестилација и
ректификација

8

Стицање знања о
појмовима и
прорачуну топлотниг
и материјалног
биланса укувача

8

Развијање знања о
процесу дестилације
и ректификације,
упознавање са радом
уређаја, раздвајање
компонената смеше

размене, схватају
утицај природе
супстанце на
квалитет
топлотне
размене, умеју да
измере
температуру
различитим
инструментима
јер познају
принципе мерења
Ученици знају да
изврше прорачун
материјалног и
топлотног
биланса укувача,
коефицијента
искоришћења
Ученици знају да
одреде састав
смеше и нацртају
фазни и
равнотежни
дијаграм,
разликују када се
користи
дестилација а
када
ректификација,
одреде
ефикасност
ректификационе
339

Кроз разговор са ученицима,
усмено излагање, вежбање,
примена слика, шема,
прорачун и практични рад

Разговор са
ученицима, усмено
испитивање,
посматрање и
вредновање залагања
на часу

Кроз разговор са ученицима,
усмено излагање, вежбање,
примена слика, шема и
дијаграма,прорачун и
практични рад

Разговор са
ученицима, усмено
испитивање,
посматрање и
вредновање залагања
на часу

колоне

4.

5.

6.

7.

Влажење и сушење

Растварање и
кристализација

Екстракција

Апсорпција и
адсорпција

12

Стицање знања о
значају влажности
ваздуха и других
материја, као и
начина сушења у
различитим типовима
сушница

Ученици знају да
одреде влажност
ваздуха и изврше
сушење у
различитим
типовима
сишница

4

Стицање знања о
поступку
кристализације и
факторима који утичу
на њу

Ученици знају да
примене услове
кристализације и
изврше принудно
хлађење

4

Стицање знања о
процесу екстракције
и промена у пракси

10

Развијање знања о
врстама дифузионих
операција, примена и
начин рада појединих
уређаја за апсорпцију
и адсорпцију
(прорачун
апсорбованог гаса у
колони за апсопцију,

Ученици познају
процес
екстракције и
правилно га
примене при
издвајању
компоненти из
биолошких
материјала
Ученици знају да
изврше
апсорпцију
угљендиоксида у
води и знају да
одреде брзину
адсорпције
метиленског
плавог на
340

Кроз разговор са ученицима,
усмено
излагање,прорачунавање,
вежбање, примена слика,
цртање дијаграма и графика у
склопу прорачуна

Разговор са
ученицима, усмено и
писмено испитивање,
посматрање и
вредновање залагања
на часу

Кроз разговор са ученицима,
усмено излагање, прорачун и
практичан рад

Разговор са
ученицима, усмено
испитивање,практичан
рад посматрање и
вредновање залагања
на часу

Кроз разговор са ученицима,
усмено излагање, прорачун и
практичан рад

Разговор са
ученицима, усмено
испитивање,
практичан рад,
посматрање и
вредновање залагања
на часу

Кроз разговор са ученицима,
усмено
излагање,прорачунавање и
практичан рад

Разговор са
ученицима, усмено
испитивање,
посматрање и
вредновање залагања
на часу

адсорпција течне
фазе на површини
чврсте

активном угљу
или силикагелу

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил
Облик непосредног образовноваспитног рада
Предмет

Техничар за индустријску фармацеутску технологију
допунска настава (теорија)

Разред

III

машине, апарати и операције

Редни
број
1.

Наставна тема/модул

Време реализације

Основи топлотних операција

септембар, октобар

2.

Укувавање

новембар

3.

Дестилација и ректификација

децембар, јануар

4.

Влажење и сушење

фебруар, март

5.

Растварање и кристализација

април

6.

Екстракција

мај

7.

Апсорпција и адсорпција

мај, јун
341

НАПОМЕНА: Допунска настава биће организована према истим наставним темама , седмично једанпут (према распореду), према
индивидуалним потребама идентификованих ученика за допунску наставу и свих осталих ученика којима је допунски рад потребан.
Укупан фонд часова за реализацију допунске наставе је 30 часова.

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Облик непосредног образовноваспитног рада

допунска настава (вежбе)

Предмет

машине, апарати и операције

Разред

III

Редни
број
1.

Наставна тема/модул

Време реализације

Основи топлотних операција

септембар, октобар

2.

Укувавање

новембар

3.

Дестилација и ректификација

децембар, јануар

4.

Влажење и сушење

фебруар, март

5.

Растварање и кристализација

април

6.

Екстракција

мај

7.

Апсорпција и адсорпција

јун

НАПОМЕНА: Допунска настава биће организована према истим наставним темама , седмично једанпут (према распореду), према
индивидуалним потребама идентификованих ученика за допунску наставу и свих осталих ученика којима је допунски рад потребан.
Укупан фонд часова за реализацију допунске наставе је 30 часова.
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Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Облик непосредног образовноваспитног рада

припремна настава

Предмет

машине, апарати и операције

Разред

III

Редни
број
1.

Наставна тема/модул

Време реализације

Основи топлотних операција

јул

2.

Укувавање

3.

Дестилација и ректификација

јул
јул

4.

Влажење и сушење

јул

5.

Растварање и кристализација

јул

6.

Екстракција

јул

7.

Апсорпција и адсорпција

јул

НАПОМЕНА: Припремна настава биће организована према наставним темама у јулу месецу у трајању од 14часова. Уколико је потребно, у
договору са ученицима који полажу, део часова се може одржати и у августу

Подручје рада
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Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Облик непосредног образовноваспитног рада

додатна настава

Предмет

машине, апарати и операције

Разред

III

Редни
број
1.

Наставна тема/модул

Време реализације

Основи топлотних операција (7)

септембар-јун

2.

Укувавање (3)

3.

Дестилација и ректификација (5)

септембар-јун
септембар-јун

4.

Влажење и сушење (5)

септембар-јун

5.

Растварање и кристализација (3)

септембар-јун

6.

Екстракција (3)

септембар-јун

7.

Апсорпција и адсорпција (4)

септембар-јун

НАПОМЕНА: Додатна настава биће организована према истим наставним темама , седмично једанпут (према распореду), уколико има
заинтересованих ученика
Подручје рада
Образовни профил

Хемија, неметали и графичарство
ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ
344

Предмет

Физичка хемија

Разред

Трећи разред
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
70

Недељни

2

Фонд часова

Циљеви предмета

Литература (препоручена
литература и која се користи)

Корелација са другим
предметима

Настава у
блоку
/

Укупно

70

Практична
настава
/

2

/

/

4

140

Ученици треба да стекну знања о микроскопској структури материје и њеном
утицају на енергетске промене системау макроскопским размерама, упознају
физичке узроке и законе хемијских реакција и схвате процесе у хемијској
индустрији и фармацеутској индустријској производњи.
Физичка хемија за 3. и 4. разред хемијско-технолошке школе – Марија
Узелац, Нада Наод,
Практикум из физичке хемије – М. Узелац
Физичка хемија – С. Уводић – Караџић, М. Марковић
Практикум из физичке хемије - – С. Уводић – Караџић, М. Марковић, М.
Узелац
Физика, општа и неорганска хемија, математика.

345

2.

3.

Структура материје
и нуклеарни процес

Агрегатна стања
материје

Оквирни
бројчасова
(трајање
теме/модула)

Реднибројнаста
внетеме/модул
а

1.

Наставнатема/модул

13

12

Дисперзни системи и
23
физичка равнотежа

Начиностваривањ
Исходитеме/модула апринципа,циљева Начин праћења и
и
вредновања ученичких
Ученик ће моћи да : исходатема/модул постигнућа
а

Циљеви теме/модула

Стицање знања о структури
материје, нуклеарним
процесима и њиховој
примени.

Стицање знања о
карактеристичним
својствима гасовитог,
течног и чврстог стања.

Стицање знања о правим
растворима и равнотежном
стању у хомогеним и
хетерогеним системима.

346

Објасни природну
и вештачку
радиоактивност.

Предавањем,
усменим
излагањем,
провером домаћих
задатака и
допунским радом.

Усменом провером
знања, тестовима знања.
Усменом провером
знања, тестовима знања
( контролни тест ).

Објасни Бојл –
Мариотов, Геј
Лисаков, Шарлов,
Далтонов закон и
Клаперонову
једначину.
Објасни напон паре
и вискозитет
течности.
Објасни кристале и
зеолите.

Предавањем,
усменим
излагањем,
провером домаћих
задатака и
допунским радом.

Дефинише праве
растворе, објасни
Раулов закон и
његову примену.
Објасни смешу
двеју течности које
се потпуно мешају,
делимично мешају

Предавањем,
усменим
излагањем,
провером домаћих
задатака и
допунским радом

Усменом провером
знања, тестовима знања
( контролни тест ).

и које се не мешају.
Објасни Гибсово
правило фаза и
примени га на
двокомпонентни
систем.

4.

Хемијска
термодинамика

22

Објасни први закон
термодинамике и
његову примену на
разне процесе;
дефинише моларну
и специфичну
топлоту и
енталпију,
дефинише
енергетске ефекте
хемијских реакција
при сталној
запремини и при
сталном притиску;
објасни други закон
термодинамике;
дефинише
ентропију и
слободну енергију.

Стицање знања о
претварању топлотне
енергије у друге видове
енергије и обрнуто у
хемијсим процесима.

Напомена: кроз све теме са ученицима вежбати рачунске задатке и користити слике и шеме.
ТАБЕЛА: вежбе
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Предавањем,
усменим
излагањем,
провером домаћих
задатака и
допунским радом.

Усменом провером
знања, тестовима знања
( контролни, тест ).

2.

Припрема за рад у
лабораторији

Структура материје
и нуклеарни процеси

Оквирни
бројчасова
(трајање
теме/модула)

Реднибројнаста
внетеме/модул
а

1.

Наставнатема/модул

8

4

3.

Агрегатна стања
материје

4.

Дисперзни системи и
16
физичка равнотежа

22

Ученик ће моћи да :

Начиностваривањапринци
па,циљева и
исходатема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Стицање знања о
опасностима и заштити у
лабораторији и рачунању
грешке при мерењу.

Заштити од опасноти
и израчунати грешку
при мерењу.

Усменим излагањем,
дијалогом и рачунским
задацима.

Усменом
провером знања,
рачунским
тестовима.

Стицање практичних
вештина при одређивању
степена радиолошке
контаминације.

Одреди степен
радиолошке
контаминације и
заштити се.

Демонстрационом
методом, коришћењем
лабораторијског
инструмента.

Праћење исхода
лабораторијске
вежбе и
оцењивањем
лабораторијског
дневника.

Стицање практичних
вештина при испитивању
агрегатног стања материје.

Провери БојлМариотов, ГејЛисаков, Шарлов,
Далтонов закон и
Клаперонову
једначину.
Одреди: густину
кисеоника, напон
паре, моларну масу,
температуру топљења
кристалних
супстанци.

Експерименталнодемонстрационом метотом,
применом лаборијског
прибора и опреме.
Повезивањем теоријског
знања са лабораторијским
вежбама.

Праћење исхода
лабораторијске
вежбе и
оцењивањем
лабораторијског
дневника.

Стицање практичних
вештина при раду са
правим растворима и

Одреди:
растворљивост
угљендиоксида у

Исходитеме/модула
Циљеви теме/модула

348

ЕксперименталноПраћење исхода
демонстрационом метотом, лабораторијске
применом лаборијског
вежбе и

успостављању стања
физичке равнотеже.

5.

Хемијска
термодинамика

20

води, моларну масу и
воду додату млеку,
криоскопском
методом, еутектичку
тачку
двокомпонентног
система.
Одреди однос
моларне топлоте при
сталном притиску и
сталној запремини
гасова.
Одреди: топлотни
капацитет
калориметра, топлоту
растварања и топлоту
неутрализације,
провери Хесов закон.

Стицање практичних
вештина при извођењу
вњжби из области
термодинамике.

прибора и опреме.
Повезивањем теоријског
знања са лабораторијским
вежбама.

Експерименталнодемонстрационом метотом,
применом лаборијског
прибора и опреме.
Повезивањем теоријског
знања са лабораторијским
вежбама.

НАПОМЕНА: Инсистирати на табеларном и графичко приказу узајамне зависности величина стања.

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство
349

оцењивањем
лабораторијског
дневника.

Праћење исхода
лабораторијске
вежбе и
оцењивањем
лабораторијског
дневника.

Образовни профил
Обликнепосредногобразовноваспитног рада

ТРЕЋИ

Разред

1
2
3
4

додатна настава
ФИЗИЧКА ХЕМИЈА

Предмет

Редни
број

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ
ТЕХНОЛОГИЈУ

Наставна тема/модул
Структура материје и нуклеарни процеси
Агрегатна стања материје
Дисперзни системи и физичка равнотежа
Хемијска термодинамика

Време реализације
октобар
Новембар-децембар
јануар фебруар-март
-април- мај-јун

350

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ
ТЕХНОЛОГИЈУ

Обликнепосредногобразовноваспитног рада

ФИЗИЧКА ХЕМИЈА

Предмет

ТРЕЋИ

Разред

Редни
број
1
2
3
4

допунска настава

Наставна тема/модул

Време реализације

Структура материје и нуклеарни процеси
Агрегатна стања материје
Дисперзни системи и физичка равнотежа
Хемијска термодинамика

октобар
Новембар-децембар
јануар фебруар-март
-април- мај-јун

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ
ТЕХНОЛОГИЈУ

351

Обликнепосредногобразовноваспитног рада

припремна настава
ФИЗИЧКА ХЕМИЈА

Предмет

ТРЕЋИ

Разред

Редни
број
1
2
3
4

Наставна тема/модул
Структура материје и нуклеарни процеси
Агрегатна стања материје
Дисперзни системи и физичка равнотежа
Хемијска термодинамика

Подручје рада

Време реализације
јул
јул
јул
-јул

Хемија, неметали, графичарство
352

Образовни профил

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

Предмет

Физичка хемија

Разред

Четврти
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
64

Недељни

2

Фонд часова

Циљеви предмета

Литература (препоручена
литература и која се
користи)

Корелација са другим
предметима

Настава у
блоку
/

Укупно

96

Практична
настава
/

3

/

/

5

160

Ученици треба да стекну знања о микроскопској структури материје и њеном утицају на енергетске промене
системау макроскопским размерама, упознају физичке узроке и законе хемијских реакција и схвате процесе у
хемијској индустрији и фармацеутској индустријској производњи.
М. Узелац, Н Наод., Физичка хемија хемија, за III и IV разред хемијско технолошке струке, ЗУНС, Београд,
2006.
С. Уводић-Караџић, М.Марковић, Физичка хемија хемија, за III и IV разред средње школе за подручје рада
хемија неметали, графичарство, ЗУНС, Београд, 2000.
М. Узелац, Практикум из физичке хемије заIII и IV разред средње школе за подручје рада хемија неметали,
графичарство, ЗУНС, Београд, 2006.
С. Уводић-Караџић, М.Марковић,М. Узелац, Практикум из физичке хемије за III и IV разред средње школе за
подручје рада хемија неметали, графичарство, ЗУНС, Београд, 2000.
Физичка хемија, математика, аналититичка хемија, општа и неорганска хемија, органска хемија, физика и
други уже стручни предмети

353

Оптичка својства
материје

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

1.

Наставна
тема/модул

20

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода тема/модула

При реализацији садржаја
темстске целине оптичке
методе ученици треба да
стекну знања о теоријским
основама оптичких метода, да
се оспособе да самостално
обављају анализе и да знају
када ће применити
рефрактометрију,
полариметрију,
колориметрију,
нафелометрију,
турбидиметрију а када
спектрохемијске методе.

схватепојмове
светлост, знају
поделу оптичких
метода анализе;
закон преламања
светлости,
дефиницију,
карактеристичне
величине, примену
рефрактометрије и
коришћење
рефрактометра;
дефиницију
полариметрије,
појам оптички
активне супстанце,
карактеристичне
величине примена
полариметрије ,
употреба школског
полариметра и
обрада резултата;
дефинише и
разликује визуе
визуелну и
фотоелектричну

Монолошка,
дијалошкаметода,
методапоказивања(сл
ике, шеме, ).Израда
рачунских задатака.
Лабораторијски
рад.Примена и
коришћење
расположивих
инструмената.
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Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Усмена и писана провера
знања методом тестова и
контролних задатака.
Ангажовање на часу.
Самостални
експериментални рад и
вођење лабораторијског
дневника. Домаћи задатак.

колориметрију зна
њену примену,
користи
колориметре и
обрађује податке;
дефинише спектр зна
поделу, принцип и
примену основних
спектрохемијских
анализа и
инструмената;
дефинише појам
расипање светлости
и зна значај,
примену метода које
се заснивају на
расипање светлости,
турбидиметрија и
нефелометрија.

2.

Појаве на граници
фаза

8

Дефинишу и схватју
појам граничне
У вези са садржајима тематске
површине као и
целине методе раздвајања,
појаве на граници
ученици треба да науче које
фаза, површински
методе су се развиле на основу
нспон и адсорпцију;
појава на граници фаза, да
Основне методе
стекну знања о основама
раздвајања
хроматографије и о
адсорпцију и
хроматографским методама и
хроматографију
да се оспособе да их
њихове поделе,
примењују.
принцип, примену
значај;
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Монолошка,
дијалошка метода,
метода
показивања(слике,
шеме, .Израчунавања.
Коришћење
расположивих
интрумената.Израда
графика обрада
података и анализа
резултата

Усмена и писана провера
знањаметодом тестова и
контролних задатака .
Ангажовање на часу
самостални
експериментални рад и
вођење лабораторијског
дневника. Домаћи задатак.

3.

Електрохемија

36

У оквиру садржаја тематске
целине електрохемијске
аналитичке методе, ученици
треба да схвате суштинску
заснованост ових метода и да
овладају техникама рада.

Знају разлику између
хемијских и
електрохемијских
реакција; разликују
проводнике I и II
врсте;
карактеристичне
величине и законе у
електрохемији,
појмове електролит,
електрода,
електрохемијски
систем; Претварање
хемијске у
електичну енергију и
обрнуто;основне
методе , њихову
примену и значај

Монолошка,
дијалошкаметода,
методапоказивања(сл
ике, шеме,
.ИзрачунавањаКориш
ћењерасположивихин
трумената и
апаратура. Израда
графика обрада
података и анализа
резултата

Усмена и писана провера
знањаметодом тестова и
контролних задатака .
Ангажовање на часу
Самостални
експериментални рад и
вођење лабораторијског
дневника.Домаћи задатак.

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ СЕ РЕАЛИЗУЈУ СА 96 ЧАСОВА
Лабораторијски рад наставник треба да планира тако да следи после усвојених теоријских знања. Избор и број експеримената треба да
буде примерен знањима ученика и времену потребном за њихову реализацију као и да прате и одговарају теоретски обрађеним наставним
јединицама. Експерименте треба да изводи сваки ученик самостално и да води лабораторијски дневник рада.Вежбе се реализују у
школским лабораторијама поделом одељења на две групе, уз максималну употребу расположивог прибора и инструмената. При
реализацији садржаја вежби ученици треба дасе оспособе да самостално обављају инструменталне методе анализе супстанци.
Вежбе треба да се реализују у лабораторији школе или предузећауз максималну употребу наставних средстава и примену одговарајуће
наставне методе и поделом одељења на групе ученика.
Понуђене су следеће вежбе:
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Вежба: Одређивање релативног индекса преламања ваздухтечност.
Вежба: Одређивање зависности индекса преламања од температуре.
Вежба: Одређивање процента алкохола методом калибрационе криве помоћу Абеовог рефрактометра.
Вежба: Рефрактометријско одређивање смеше бензен-ацетон и фазни дијаграм.
Вежба: Полариметријско одређивање састава раствора шећера методом калибрационе криве.
Вежба: Полариметријско одређивање константе брзине инверзије сахарозе и реда реакције.
Вежба: Одређивање концентрације бакра Дибосковим колориметром.
Вежба: Одређивање концентрације бакра фотоелектричним колориметром.
Вежба: Колориметријско одређивање концентрације витамина В12.
Вежба: Калибрисање спектроскопа помоћу живине лампе.
Вежба: Квалитативна спектроскопска анализа.
Вежба: Спектрофотометријско одређивање гвожђа-Спекол.
Вежба: Одређивање калцијума у биљном материјалу помоћу пламеног фотометра.
Вежба: Пламенофотометријско одређивање концентрације јона натријума, калијума, литијума у воденим растворима.
Вежба: Квалитативна спектрохемијска анализа неког фармацеутског узорка (антибиотик, аспирин, бруфен, витамин С и др.).
Вежба: Нефелометријско одређивање сулфата фотоелектричним нефелометром.
Вежба: Одређивање молибдена турбодиметријском титрацијом са олово(Н)-ацетатом.
Вежба: Фројндлихова адсорпциона изотерма.
Вежба: Раздвајање и доказивање Fе3+ и Со2+ узлазном хроматографијом на хартији.
Вежба: Раздвајање и доказивање Ni2+ и Fе3+ силазном хроматографијом на хартији.
Вежба: Раздвајање аминокиселина на танком слоју.
Вежба: Демонстрациони гасни хроматограф.
Вежба: Одређивање проводљивости Колраушовим мостом.
Вежба: Покретљивост јона.
Вежба: Одређивање граничне моларне проводљивости.
Вежба: Кондуктометријска титрација.
Вежба: Оксидо редукција.
Вежба: Одређивање ЕМС и електродног потенцијала методом компензације.
Вежба: Одређивање рН раствора методом компензације.
Вежба: Мерење рН, пехаметром.
Вежба: Проверавање вредности константе равнотеже.
Вежба: Пехаметријска титрација јаке киселине јаком базом.
Вежба: Пехаметријска титрација фосфорне киселине и одређивање прве и друге завршне тачке.
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Вежба: Потенциометријска титрација гвожђа перманганатом уз индикацију завршне тачке графичком методом.
Вежба: Потенциометријска титрација хлорида и јодида уз индикацију завршне тачке Милеровом методом.
Вежба: Одређивање Фарадејеве константе гасним кулонометром.
Вежба: Одређивање искоришћења струје при никловању.
Вежба: Кулонометријска титрација хлороводоничне киселине.
Вежба: Кулонометријска титрација аскорбинске киселине.
Вежба: Електрогравиметријско одређивање бакра у раствору.
Вежба: Напон разлагања у систему Рt/Н2SO4/Рt.
Вежба: Амперометријска титрација јода тиосулфатом.
Вежба: Анодна оксидација алуминијума (елоксирање).
Вежба: Биамперометријска титрација антимона калијум-броматом.

Редни
број

Наставна тема/модул

Време реализације

Оптичка својства материје
1
Октобар- новембар-децембар
Подручје рада
Хемија, неметали и графичарство
ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ
ФАРМАЦЕУТСКУ
2
јануар
ОбразовниПојаве
профилна граници фаза
ТЕХНОЛОГИЈУ
Обликнепосредногобразовнододатна настава
васпитног рада
Предмет

ФИЗИЧКА ХЕМИЈА

Разред

четврти
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3

Електрохемија

фебруар-март-април- мај

Додатна настава се реализује са 30 часова ако има заинтересованих ученика

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ
ТЕХНОЛОГИЈУ

Обликнепосредногобразовнодопунска настава
васпитног рада
Редни
Предмет Наставна тема/модул
ФИЗИЧКА ХЕМИЈА
број
Разред
четврти
Оптичка својства материје
1
2
3

Појаве на граници фаза
Електрохемија

Подручје рада

Време реализације
Октобар- новембар-децембар
јануар
фебруар-март-април- мај

Хемија, неметали и графичарство
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Образовни профил
Обликнепосредногобразовноваспитног рада

четврти

Разред

1

припремна настава
ФИЗИЧКА ХЕМИЈА

Предмет

Редни
број

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ
ТЕХНОЛОГИЈУ

Наставна тема/модул

Време реализације

Оптичка својства материје

јун

2

Појаве
на граници фаза
Подручје
рада

Хемија, графичарство
јун и неметали

3

Образовни
профил
Електрохемија

Техничар за индустријску
фармацеутску техологију
јун

Предмет

Сировине за фармацеутске производе

Разред

трећи

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава у блоку

Укупно

Годишњи

70

/

/

/

70
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Недељни

2

/

/

/

2

Стицање знања о сировинама за добијање фармацеутских производа
Развијање систематичности, прецизности, уредности, смисла за економичност,
одговорност приликом обављања радних задатака у индустријским погонима

Циљеви предмета

Литература (препоручена литература
и која се користи)

Хемија, микробиологија,биохемија, биологија

1.

Наставна тема/модул

Увод

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим предметима

2

Циљеви теме/модула

Исходи
теме/модула

Начин остваривања
принципа, циљева и исхода
тема/модула

Упознавање са
значајем предмета,

Дефинише предмет
проучавања ,

Усменим излагањем,
монолошко – дијалошком
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Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа
Усмено излагање

2.

3.

4.

5.

6.

Сировине биљног
порекла

Сировине
животињског
порекла

Сировине
минералног порекла

Синтетичке
сировине

Додатне сировине

14

14

12

набрајање сировина
за добијање
фармацеутских
производа
Упознавање са
општим
карактеристикама,
поделом и својствима
сировина биљног
порекла
Упознавање са
општим
карактеристикама,
поделом и својствима
сировина
животињског порекла
Упознавање са
општим
карактеристикама,
поделом и својствима
сировина минералног
порекла

11

Упознавање са
карактеристикама
својствима и улогом
синтетичких
сировина

9

Упознавање са
карактеристикама,
поделом и
функцијама додатних
сировина за добијање

наброји сировине за
добијање
фармацеутских
производа
Зна опште
карактеристике,
поделу и својства
сировина биљног
порекла
Зна опште
карактеристике,
поделу и својства
сировина
животињског
порекла
Зна опште
карактеристике,
поделу и својства
сировина
минералног
порекла
Објасни значај
синтетичких
сировина у
добијању
фармацеутских
производа
Зна да наведе
додатне сировине
за добијање
фармацеутских
производа, као и
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методом, групним
понављањем, провером
домаћих задатака, путем
семинарских радова,
додатним и допунским
радом

Усмено излагање
Тест
Активност на часу

Усмено излагање
Тест
Активност на часу

Усмено излагање
Тест
Активност на часу

Усмено излагање

Усмено излагање
Активност на часу

фармацеутских
производа

њихова својсва и
дејство

Упознавање са
основним одликама
воде, поделом воде,
пречишћавањем воде

Зна својства,
поделу воде,
пречишћавање и
улогу за добијање
фармацеутских
производа

Вода
7.

8

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Облик непосредног образовноваспитног рада

Допунска настава

Предмет

Сировине за фармацеутске производе

Разред

трећи

Редни
број
1.

Наставна тема/модул

Време реализације

Сировине биљног порекла(5)

септрмбар

2.

Сировине животињског порекла(8)

октобар

3.

Сировине минералног порекла(6)

Новембар-јануар

4.

Синтетичке, додатне сировине(7)

Фебруар-април

5.

Вода (5)

Мај-јун
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Усменим излагањем,
монолошко – дијалошком
методом, групним
понављањем, провером
домаћих задатака, путем
семинарских радова,
додатним и допунским
радом

Усмено излагање
Тест
Активност на часу

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Облик непосредног образовноваспитног рада

Припремна настава

Предмет

Сировине за фармацеутске производе

Разред

трећи

Редни
број
1.

Наставна тема/модул

Време реализације/оквирни број часова

Сировине биљног порекла

Јун

2

2.

Сировине животињског порекла

Јун

2

3.

Сировине минералног порекла

Јун

2

4.

Синтетичке сировине

Август

2

5.

Додатне сировине

Август

1

6.

Вода

Август

1

Подручје рада

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Образовни профил

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

Предмет

Технологија фармацеутских производа

Разред

Трећи
364

Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
70

Недељни

4

Фонд часова

Настава у
блоку
30

Укупно

105

Практична
настава
/

4

/

/

8

205

Циљ програма технологије фармацеутских производа је стицање знања о савременој производњи у области
фармацеутске технологије.

Циљеви предмета

Литература
(препоручена
литература и која се
користи)

Задаци програма технологије фармацеутских производа су:
стицање знања о улози о задатку и значају фармацеутских производа;
овладавање трајним знањима о поступцима за добијање производа фармацеутске технологије у индустријским
условима;
схватање хемизма процеса и уочавање законитости који условљавају правилно извођење процеса у оквиру ове
технологије;
развијање путем самосталног рада способности ученика да повезују теорију са праксом и формирање правилног
односа према раду;
оспособљавање за систематичност, прецизност, смисао за економичност и одговорност при обављању послова и
радних задатака у индустријским погонима фармацеутске технологије.
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Корелација са другим
предметима

Општа и неорганска хемија Аналитичка хемија, , физичка хемија, , Контрола квалитета, сировина и производа,
Биохемија

366

2

3

4

ТЕОРИЈА
ДЕФИНИЦИЈА
ФАРМАЦЕУТСКИХ
ПРЕПАРАТА И
ЊИХОВА
КЛАСИФИКАЦИЈА (6)

ТЕХНОЛОГИЈА
ПРЕПАРАТА НА БАЗИ
ВОДЕНИХ РАСТВОРА
(12)

ТЕХНОЛОГИЈА
ПРЕПАРАТА НА БАЗИ
НЕВОДЕНИХ
РАСТВОРА (10)
ТЕХНОЛОГИЈА
ТЕЧНИХ ЛЕКОВИТИХ
ПРЕПАРАТА КОЈИ СЕ
ДОЗИРАЈУ У КАПИМА
(6)

часова
(трајање

Редни број
наставне
теме/модула

1

Наставна тема/модул

6

12

10

6

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

стицање знања о улози о задатку
и значају фармацеутских
производа;
овладавање трајним знањима о
поступцима за добијање
производа фармацеутске
технологије у индустријским
условима;
схватање хемизма процеса и
уочавање законитости који
условљавају правилно извођење
процеса у оквиру ове
технологије;
развијање путем самосталног
рада способности ученика да
повезују теорију са праксом и
формирање правилног односа
према раду;
оспособљавање за
систематичност, прецизност,
смисао за економичност и
одговорност при обављању
послова и радних задатака у
индустријским погонима
фармацеутске технологије.

367

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода тема/модула

Начин
праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Знање се стиче
увежбавањем,
коришћењем цртежа, ,
схема, прописа,
узорака

Усмено
излагање
Усмена
провера,
тестови ,
вежбе

зна појам фармацеутског
препарата. Идентификује
фармацеутске препарате
који имају лековито
дејство. зна поделу лекова
и механизае дејства лека.
Зна да да припреми
препарате у облику
раствора.
Зна технику прављења и
подела водених раствора,
Ароматичне воде, шумеће
напитке, колоидне
растворе, микстуре,
енемате, раствори за
испирање и сирупе.
Зна поделу и израду
алкохолних раствора.
Израђује уљане растворе.
зна поделу и израду
еликсира.
Зна да дефинише, подели
и изради: капи за ухо, капи
за нос и капи за очи.

5

6

7

ТЕХНОЛОГИЈА
ТЕЧНИХ ЛЕКОВИТИХ
ПРЕПАРАТА КОЈИ СЕ
ИЗРАЂУЈУ
СТЕРИЛИЗАЦИЈОМ (14)
ТЕХНОЛОГИЈА
ПРЕПАРАТА КОЈИ СЕ
ДОБИЈАЈУ
ЕКСТРАКЦИЈОМ (8)

ТЕХНОЛОГИЈА
ПОЛИФАЗНИХ
СИСТЕМА (14)

Зна да дефинише, подели
и изради Ињекције,
подели према месту
апликације, саставу,
изради и лабораторијској
контроли.
Наброји Врсте (методе)
екстракције. Препарате
који се добијају
екстракцијом: мацерата,
инфуза, декокта,
екстракта, тинктур.

14

8

Основни појмовие
полифазних система.
Дефинише, подели и
изради суспензије.
емулзија, врсте и
емулгатори и лосионе.

14
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2.

3.

4.

Оквирни
бројчасова
(трајање
теме/модула)

Реднибројнаста
внетеме/модул
а

1.

Наставнатема/модул
ВЕЖБЕ

Исходитеме/модула
Циљеви теме/модула
Ученик ће моћи да :

ПРИПРЕМА ЗА
РАД У
6
ЛАБОРАТОРИЈИ (6)

ДОБИЈАЊЕ
ПРЕПАРАТА НА
БАЗИ ВОДЕНИХ
РАСТВОРА (24)

ДОБИЈАЊЕ
ПРЕПАРАТА НА
БАЗИ НЕВОДЕНИХ
РАСТВОРА (12)

ДОБИЈАЊЕ
ПРЕПАРАТА КОЈИ

24

12

6

Стицање знања о
опасностима и заштити у
лабораторији и практичних
вештина
.

Упозна са начином
чишћења и одржавања
прибора и посуђа које
се користи у
фармацеутској
технологији. да зна да
очисти и одржава
просторија у којима се
одвија технолошки
процес израде лекова.
.
Добије препарате на
бази водених раствора
у лабораторијиским и
погонским условима:
микстуре, ароматичне
воде, колоидни
раствори и остали
водени раствори
Добије препарате на
бази неводених
раствора у
лабораторијским и
погонским условима:
израда алкохолних
раствора, уљаних и
етарско-алкохолних
Добије препарате који
се дозирају у капима у
369

Начиностваривањапринци
па,циљева и
исходатема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Усменим излагањем,
дијалогом и рачунским
задацима.
Демонстрационом
методом, коришћењем
лабораторијског
инструмента.
Експерименталнодемонстрационом метотом,
применом лаборијског
прибора и опреме.
Повезивањем теоријског
знања са лабораторијским
вежбама.

Усменом провером
знања, рачунским
тестовима.
Праћење исхода
лабораторијске вежбе
и оцењивањем
лабораторијског
дневника

5.

6.

7.

СЕ ДОЗИРАЈУ У
КАПИМА (6)

лабораторијским и
погонским условима.
.

ДОБИЈАЊЕ
ЛЕКОВИТИХ
ПРЕПАРАТА
СТЕРИЛИЗАЦИЈО
М (15)

Добије препарате у
индустријским
погонима:
ињекционих раствора,
инфузија и
лиофилизата.
Изради препарата
мацерацијом и
преколацијом.
Издвоји алкалоиде и
етарска уља у
Сокслетовом апарату
Добије полифазне
системе у
лабораторијским и
погонским условима:
суспензија, емулзија и
лосиона

ДОБИЈАЊЕ
ПРЕПАРАТА
ЕКСТРАКЦИЈОМ
(21)
ДОБИЈАЊЕ
ПОЛИФАЗНИХ
СИСТЕМА (21)

15

21

21

НАСТАВА У БЛОКУ СЕ РЕАЛИЗУЈУ СА 30 ЧАСОВА
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2.

Основне карактеристике
производње фармацеутских
производа

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

1.

Наставна тема/модул

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

10

Упознавање са
карактеристикама
технолошког процеса
добијања производа

Ученици разумеју
карактеристике
Организована посета
технолошког процеса погону за добијање п.
добијања производа
Ученици су видели и
упознали се са
радом,као и са
извођењем
Организована посета.
различитих
лабораторијских
анализа у области зжс.

Обилизак погона производње
воде, лабораторија у којима
се врше анализе и
производња
10

Добијање хемијски чистих
супстанци. Израда хемијских
препарата по избору.
3.

10

Упознати ученике са
лабораторијама у
којима се врше
анализе и проиѕводња
фармацеутских
производа.
Стицање теоријског
знања и практичних
вештина за добијање
препарата зелена
галица

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода тема/модула

Добијање хемијски
Групни рад, рад у
чистог препарата и
лабораторији
израчунавање приноса

371

Начин праћења и
вредновања
ученичких постигнућа
Усмена провера
знања и прегед
дневника са блокнаставе.
Усмена провера
знања и прегед
дневника са блокнаставе.
Усмена провера
знања, посматрање
експерименталног
рада,извођења
прорачуна и прегед
дневника са блокнаставе.

Подручје рада

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Образовни профил

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ
ТЕХНОЛОГИЈУ

Други облици непосредног
образовно-васпитног рада

Допунска настава

Предмет

Технологија фармацеутских производа

Разред

Трећи

Редни
број
1.

Наставна тема/модул

Време реализације

ДЕФИНИЦИЈА ФАРМАЦЕУТСКИХ
ПРЕПАРАТА И ЊИХОВА
КЛАСИФИКАЦИЈА (6)

Септембар

2.

ТЕХНОЛОГИЈА ПРЕПАРАТА НА БАЗИ
ВОДЕНИХ РАСТВОРА (12)

Октобар

3.

ТЕХНОЛОГИЈА ПРЕПАРАТА НА БАЗИ
НЕВОДЕНИХ РАСТВОРА (10)

Новембар

372

4.

ТЕХНОЛОГИЈА ТЕЧНИХ ЛЕКОВИТИХ
ПРЕПАРАТА КОЈИ СЕ ДОЗИРАЈУ У
КАПИМА (6)

Фебруар

5.

ТЕХНОЛОГИЈА ТЕЧНИХ ЛЕКОВИТИХ
ПРЕПАРАТА КОЈИ СЕ ИЗРАЂУЈУ
СТЕРИЛИЗАЦИЈОМ (14)

Март

6.

ТЕХНОЛОГИЈА ПРЕПАРАТА КОЈИ СЕ
ДОБИЈАЈУ ЕКСТРАКЦИЈОМ (8)

Април

7.

ТЕХНОЛОГИЈА ПОЛИФАЗНИХ СИСТЕМА
(14)

Мај

НАПОМЕНА: Допунска настава биће организована према истим наставним темама , седмично једанпут (према распореду), према
индивидуалним потребама идентификованих ученика за допунску наставу и свих осталих ученика којима је допунски рад потребан.
Укупан фонд часова за реализацију допунске наставе је 30 часова.
Подручје рада

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Образовни профил

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ
ТЕХНОЛОГИЈУ

Други облици непосредног
образовно-васпитног рада

Додатна настава

373

Предмет

Технологија фармацеутских производа

Разред

Трећи

Редни
број

Наставна тема/модул

Врста активности

Време реализације

дефиниција фармацеутских
Посета Техничком факултету Септембар
препарата и њихова
у Бору
класификација (6)
технологија препарата на бази
Испитивања матерјала у
Октобар
2.
водених раствора (12)
лабораторији
технологија препарата на бази
Испитивања матерјала у
Новембар
3.
неводених раствора (10)
лабораторији
технологија течних лековитих
Посета апотекарским
Фебруар
4.
препарата који се дозирају у
установама
капима (6)
технологија течних лековитих
Израда каталога
Март
5.
препарата који се израђују
стерилизацијом (14)
технологија препарата који се
Сакупљање биља за
Април
6.
добијају екстракцијом (8)
екстракцију
технологија полифазних система
Технологија добијања
Мај
7.
(14)
система
НАПОМЕНА: Додатна настава биће организована према истим наставним темама , седмично једанпут (према распореду), уколико има
заинтересованих ученика
1.

374

Подручје рада

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Образовни профил

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ
ТЕХНОЛОГИЈУ

Други облици непосредног
образовно-васпитног рада

Припремна настава

Предмет

Технологија фармацеутских производа

Разред

Трећи

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наставна тема/модул

Врста активности

Време реализације

дефиниција фармацеутских
препарата и њихова
класификација (6)
технологија препарата на бази
водених раствора (12)
технологија препарата на бази
неводених раствора (10)
технологија течних лековитих
препарата који се дозирају у
капима (6)
технологија течних лековитих
препарата који се израђују
стерилизацијом (14)
технологија препарата који се
добијају екстракцијом (8)
технологија полифазних система
(14)

Посета Техничком факултету
у Бору

јул

Испитивања матерјала у
лабораторији
Припрема матерјала у
лабораторији
Посета апотекарским
установама

јул

Израда каталога

јул

Сакупљање биља за
екстракцију
Технологија добијања
система

јул
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јул
јул

јул
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Подручје рада

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Образовни профил

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

Предмет

Технологија фармацеутских производа

Разред

четврти
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
96

Недељни

3

Фонд часова

Настава у
блоку
60

Укупно

96

Практична
настава
/

3

/

/

6
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252

Циљ програма технологије фармацеутских производа је стицање знања о савременој производњи у области
фармацеутске технологије.

Циљеви предмета

Задаци програма технологије фармацеутских производа су:
стицање знања о улози о задатку и значају фармацеутских производа;
овладавање трајним знањима о поступцима за добијање производа фармацеутске технологије у индустријским
условима;
схватање хемизма процеса и уочавање законитости који условљавају правилно извођење процеса у оквиру ове
технологије;
развијање путем самосталног рада способности ученика да повезују теорију са праксом и формирање правилног
односа према раду;
оспособљавање за систематичност, прецизност, смисао за економичност и одговорност при обављању послова и
радних задатака у индустријским погонима фармацеутске технологије.

Литература
(препоручена
литература и која се
користи)
Корелација са другим
предметима

Општа и неорганска хемија Аналитичка хемија, , физичка хемија, , Контрола квалитета, сировина и производа,
Биохемија
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ТЕОРИЈА

ТЕХНОЛОГИЈА
ЛЕКОВИТИХ МАСТИ
(24)

ТЕХНОЛОГИЈА
СУПОЗИТОРИЈА (16

ТЕХНОЛОГИЈА
ЧВРСТИХ
ФАРМАЦЕУТСКИХ
ПРОИЗВОДА (34)
)

часова
(трајање

наставне
теме/модула

Наставна тема/модул

24

16

34

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

стицање знања о улози о задатку
и значају фармацеутских
производа;
овладавање трајним знањима о
поступцима за добијање
производа фармацеутске
технологије у индустријским
условима;
схватање хемизма процеса и
уочавање законитости који
условљавају правилно извођење
процеса у оквиру ове
технологије;
развијање путем самосталног
рада способности ученика да
повезују теорију са праксом и
формирање правилног односа
према раду;
оспособљавање за
систематичност, прецизност,
смисао за економичност и
одговорност при обављању
послова и радних задатака у
индустријским погонима
фармацеутске технологије.

Дефинше лековите масти
и подела. Подлоге за
израду лековитих масти,
поступци за израду
лековитих масти.
Лековите масти за очи.
Дефиниција пасти.
Поступак израде пасти.
зна поделу супозиторија,
подлоге за израду
супозиторија. Израду
супозиторија. Дефинише и
место апликације
лековитих штапића.
Израду лековитих
штапића.
.
. Зна врсте биолошких
препарата Синтезе и
Технолошке поступке
израде:.
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Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода тема/модула

Начин
праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Знање се стиче
увежбавањем,
коришћењем цртежа, ,
схема, прописа,
узорака

Усмено
излагање
Усмена
провера,
тестови ,
вежбе

ТЕХНОЛОГИЈА
БОИЛОШКИХ
ПРЕПАРАТА (18)
АМБАЛАЖА И
СКЛАДИШТЕЊЕ
ФАРМАЦЕУТСКИХ
ПРОИЗВОДА (4)

18

4

Зна врсте биолошких
препарата Синтезе и
Технолошке поступке
израде:.

Зна врсте амбалаже.
Паковање и Складиштење
фармацеутских производа
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2.

3.

ДОБИЈАЊЕ
ЛЕКОВИТИХ
МАСТИ (27)

ДАБИЈАЊЕ
СУПОЗИТОРИЈА
(18)

Оквирни
бројчасова
(трајање
теме/модула)

Реднибројнаста
внетеме/модул
а

1.

Наставнатема/модул
ВЕЖБЕ

Стицање знања о
опасностима и заштити у
лабораторији и практичних
вештина
.

ДОБИЈАЊЕ
ЧВРСТИХ
30
ФАРМАЦЕУТСКИХ
ПРОИЗВОДА (30

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Добије лековите
масти у
лабораторијским и
погонским условима.
Суспензије за негу
коже. Масти за
хлађење. Маст за очи.
Анализа масти које се
добијају
лабораторијски и
упоређивање са
стандарима .
Зна да ручно изради
једне врсте
супозиторије. Израда
супозиторије
истискивањем помоћу
шприца. Ручна израда
лековитог штапића.

Усменим излагањем,
дијалогом и рачунским
задацима.
Демонстрационом
методом, коришћењем
лабораторијског
инструмента.
Експерименталнодемонстрационом метотом,
применом лаборијског
прибора и опреме.
Повезивањем теоријског
знања са лабораторијским
вежбама.

Усменом провером
знања, рачунским
тестовима.
Праћење исхода
лабораторијске вежбе
и оцењивањем
лабораторијског
дневника

Циљеви теме/модула

27

18

Ученик ће моћи да :

Начиностваривањапринци
па,циљева и
исходатема/модула

Исходитеме/модула

Зна Синтезу аспирина.
Израду пилула,
гранула и прашкова за
унутрашњу употребу
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ДОБИЈАЊЕ
БИЛОШКОХ
ПРЕПАРАТА (21)

4.

Прати процесае за
производњу серума и
вакцина .

21

1.

2.

3.

Наставна тема/модул

Праћење процеса израде
масти у индустријским
погонима. Опслуживање
машина, апарата и уређаја за
израду масти
Праћење процеса израде
супозиторија у
индустријским погонима.
Опслуживање машина,
апарата и уређаја за израду
супозиторија
Праћење процеса израде
таблета у индустријским
погонима. Опслиживање
ротационих машина .

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

НАСТАВА У БЛОКУ СЕ РЕАЛИЗУЈУ СА 60 ЧАСОВА

20

20

10

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

Упознавање са
карактеристикама
технолошког процеса
добијања производа
Упознати ученике са
лабораторијама у
којима се врше
анализе и проиѕводња
фармацеутских
производа.
Стицање теоријског
знања и практичних
вештина за добијање
препарата

Ученици разумеју
карактеристике
технолошког процеса
добијања производа
Ученици су видели и
упознали се са
радом,као и са
извођењем
различитих
лабораторијских
анализа у области
Добија хемијски
чистог препарат и
израчуна принос
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Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких постигнућа

Организована посета
погону за добијање
ппрепарата.
Организована посета.
Групни рад, рад у
лабораторији

Усмена провера
знања и прегед
дневника са блокнаставе.
Усмена провера
знања, посматрање
експерименталног
рада,извођења
прорачуна и прегед
дневника са блокнаставе.

Праћење процеса израде
антибиотика.

4.

10

Подручје рада

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Образовни профил

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ
ТЕХНОЛОГИЈУ

Други облици непосредног
образовно-васпитног рада

Допунска настава

Предмет

Технологија фармацеутских производа

Разред

четврти

Редни
број
1.
2.
3.
4.

Наставна тема/модул

Време реализације

ТЕХНОЛОГИЈА ЛЕКОВИТИХ МАСТИ (24)

Септембар

ТЕХНОЛОГИЈА СУПОЗИТОРИЈА (16
ТЕХНОЛОГИЈА ЧВРСТИХ
ФАРМАЦЕУТСКИХ ПРОИЗВОДА (34)
)
ТЕХНОЛОГИЈА БОИЛОШКИХ

Октобар
Новембар
Фебруар Март
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ПРЕПАРАТА (18)
5.

АМБАЛАЖА И СКЛАДИШТЕЊЕ
ФАРМАЦЕУТСКИХ ПРОИЗВОДА (4)

Март Април

НАПОМЕНА: Допунска настава биће организована према истим наставним темама , седмично једанпут (према распореду), према
индивидуалним потребама идентификованих ученика за допунску наставу и свих осталих ученика којима је допунски
рад потребан. Укупан фонд часова за реализацију допунске наставе је 30 часова.
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Подручје рада

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Образовни профил

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

Други облици непосредног
образовно-васпитног рада

Додатна настава

Предмет

Технологија фармацеутских производа

Разред

четврти

Редни
број

Наставна тема/модул

Врста активности

Време реализације

1.

ТЕХНОЛОГИЈА ЛЕКОВИТИХ МАСТИ (24)

Посета Galenke

Септембар

2.

ТЕХНОЛОГИЈА СУПОЗИТОРИЈА (16

Испитивања матерјала
у лабораторији
Испитивања матерјала
у лабораторији
Посета апотекарским
установама
Посета складишту
лекова

Октобар

3.
4.
5.

ТЕХНОЛОГИЈА ЧВРСТИХ ФАРМАЦЕУТСКИХ
ПРОИЗВОДА (34)
ТЕХНОЛОГИЈА БОИЛОШКИХ ПРЕПАРАТА
(18)
АМБАЛАЖА И СКЛАДИШТЕЊЕ
ФАРМАЦЕУТСКИХ ПРОИЗВОДА (4)

Новембар
Фебруар Март
Март Април

НАПОМЕНА: Додатна настава биће организована према истим наставним темама , седмично једанпут (према распореду), уколико има
заинтересованих ученика
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Подручје рада

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Образовни профил

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

Други облици непосредног
образовно-васпитног рада

Припремна настава

Предмет

Технологија фармацеутских производа

Разред

четврти

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.

Наставна тема/модул

Време реализације

технологија лековитих масти (24)

јун

технологија супозиторија (16
технологија чврстих фармацеутских производа
(34)
)
технологија боилошких препарата (18)
амбалажа и складиштење фармацеутских
производа (4)

јун
јун
јун
јун

Подручје рада

Хемија, графичарство и неметали

Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску техологију

Предмет

Биохемија
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Разред

трећи

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава у блоку

Укупно

Годишњи

70

/

/

30

70+30

Недељни

2

/

/

/

2

Циљеви предмета

Упознавање основних биохемијских промена, процеса и закона
Уочавање значаја биохемије као науке у савременом зивоту
Упознавање физичко-хемијских својстава хемијских једињења
Овладавање знањима која су потребна за рад у фармацеутској проицводњи
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Литература (препоручена литература
и која се користи)

Биохемија за 2. и 3. разред средње школе
Драгутин Величковић

Хемија, микробиологија,сировине за фармацеутске производе

1.

Наставна тема/модул

Увод

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим предметима

1

2.

Грађа ћелије

2

3.

Угљени хидрати

10

Циљеви теме/модула

Исходи
теме/модула

Упознавање са
значајем предмета
биохемије

Дефинише предмет
проучавања
биохемије

Упознавање са
општим
карактеристикама
ћелије
Упознавање са
општим својствима и

Зна опште
карактеристике
ћелије
Зна опште
карактеристике
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Начин остваривања
принципа, циљева и исхода
тема/модула

Усменим излагањем,
монолошко – дијалошком
методом, групним
понављањем, провером
домаћих задатака, путем
семинарских радова,
додатним и допунским
радом

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа
Усмено излагање

Усмено излагање
Тест
Активност на часу
Усмено излагање
Тест

4.

Липиди

13

5.

Витамини

5

6.

7.

8.

9.

10.

Протеини

Ензими
Хормони

Антибиотици

Алкалоиди

14

8

6

8

3

поделом угљених
хидрата
Упознавање са
грађом, функцијом
структуром и
поделом липида
Упознавање са
карактеристикама,
поделом, значајем
витамина
Упознавање грађом,
функцијом,
структуром протеина

угљених хидрата

Упознавање са
основним одликама
ензима

Зна својства
ензима, улогу,
деловање

Упознавање са
основним ѕвојѕтвима
хормона, улогом и
поделом
Упознавање са
основним својствима
антибиотика,
производњом,
дејством
Упознавање са
основним својствима
и значајем алкалоида

Објасни хемијску
структуру липида,
поделу, улогу

Активност на часу
Усмено излагање
Тест
Активност на часу

Објасни значај
витамина у исхрани

Усмено излагање

Објасни грађу,
својѕтва и функџију
протеина

Усмено излагање
Активност на часу

Дефинише
хормоне, објасни
улогу
Дефинише појам
антибиотика,
наведе основна
својства и дејство
Дефинише
алкалоиде
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Усмено излагање
Тест
Активност на часу
Усмено излагање

Усмено излагање
Активност на часу
Усмено излагање
Тест
Активност на часу

Утицај Ph и температуре на
брзину ензимом
катализоване хемијске
реакције

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

1.

Наставна тема/модул

2

Екстракција и квантитативно
одређивање витамина C
2.

3.

4.

5.

6.

3
Квалитативне и
квантитативне методе за
оређивање угљених хидрата
Сапонификација
триацилоглицерола
Одређивање масних бројева (
киселински број, укупне
масне киселине, јодни број )
Добијање холестерола из
мозга животиња

3

3

3

2

Циљеви теме/модула

Упознавање ученика
са нацином дејства Ph
и температуре на
брзину ензимом
катализоване
хемијске реакције
Упознати ученике са
начином екстракције
и квантитативним
одређивањем
витамина C
Упознати ученике са
методама за
одређивање угљених
хидрата
Упознати ученике са
начином
сапонификације
триацилоглицерола
Упознавање ученика
са нацинима
одређивања масних
бројева
Упозати ученике са
начином добијања
холестерола из мозга

Исходи теме/модула

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких постигнућа

Ученици разумеју
дејство Phна брзину
ензимом катализоване
хемијске реакције

Групни рад, рад у
лабораторији.

Усмена провера
знања и прегед
дневника са блокнаставе.

Ученици практично
одраде ексракцију и
квантитативно
одређивање витамина
C

Групни рад, рад у
лабораторији

Усмена провера
знања и прегед
дневника са блокнаставе.

Ученици практично
одраде одређивање
угљених хидрата

Групни рад, рад у
лабораторији

Ученици практично
одраде
сапонификацију
триацилоглицерола

Групни рад, рад у
лабораторији

Ученици знају да
одреде масни број

Монолошка, дијалошка
метода.

Ученици знају да
прикажу начин
добијања холестерола

Монолошка, дијалошка
метода, метода
показивања.
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Усмена провера
знања, посматрање
експерименталног
рада.
Усмена провера
знања и прегед
дневника са блокнаставе.
Усмена провера
знања и прегед
дневника са блокнаставе.
Усмена провера
знања и прегед
дневника са блок

7.

8.

9.

10.

11.

Експерименталне методе за
одређивање аминокиселина
Квантитативне реакције за
одређивање протеина
Хроматографско раздвајање
аминокиселина
Издвајање К К из ћелија
квасца
Хидролиза RNK .Издвајање
RNK из ћелија еукариота

животиња

из мозга животиња

наставе.

2

Упознати ученике са
методама за
одређивање
аминокиселина

Ученици знају да
прикажу методе за
одређивање
аминокиселине

Групни рад, рад у
лабораторији.

2

Упзнати ученике са
методама за
одређивање протеина

Ученици знају методе
за одређивање
протеина

Групни рад, рад у
лабораторији.

3

Упзнати ученике са
методама за
одређивање
аминокиселина

Ученици знају методе
за одређивање
аминокиселина

Групни рад, рад у
лабораторији.

2

Упзнати ученике са
Ученици знају методе
методама за издвајање за издвајање К К из
К К из ћелија квасца
ћелија квасца

Групни рад, рад у
лабораторији.

Усмеа провера знања,
посматрање
експерименталног
рада
Усмеа провера знања,
посматрање
експерименталног
рада
Усмеа провера знања,
посматрање
експерименталног
рада
Усмеа провера знања,
посматрање
експерименталног
рада

3

Упзнати ученике са
Ученици знају методе
методама за издвајање
за издвајање RNK из
RNK из ћелија
ћелија еукариота
еукариота.

Групни рад, рад у
лабораторији.

Усмеа провера знања,
преглед дневника са
блок наставе.

НЕ ВИДИ СЕ ЦЕЛА ТАБЕЛА
БЛОК НАСТАВА РЕАЛИЗУЈЕ СЕ КРОЗ 30. ЧАСОВА ГОДИШЊЕ.
На блок настави реализују се следеће теме: Утицај киселости и температуре на брзину ензимом катализоване хемијске реакције,
екстракција и квантитативно витамина Ц, квалитативне и квантитативне методе за одређивање угљених хидрата, сапонификација
триглицерола, одређивање масених бројева ( киселински број, укупне масне киселине, јодни број ), добијање холестерола из мозга
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животиња, експерименталне методе за одређивање аминокиселина, издвајање К/К из ћелије квасца, хидролиза РНК, издвајање РНК из
ћелије еукариота.

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Облик непосредног образовноваспитног рада

Допунска настава

Предмет

Биохемија

Разред

трећи

Редни
број
1.

Грађа ћелије

Време реализације/оквирни број
часова
2

2.

Угљени хидрати

6

3.

Липиди, витамини

6

4.

Протеини, ензими

10

5.

Хормони, антибиотици, алкалоиди

7

Наставна тема/модул

Укупно:

Подручје рада

31

Хемија, неметали и графичарство
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Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Облик непосредног образовноваспитног рада

Припремна настава

Предмет

Биохемија

Разред

трећи

Редни
број
1.

Наставна тема/модул

Време реализације/оквирни број часова

Грађа ћелије

Јун

1

2.

Угљени хидрати

Јун

2

3.

Липиди, витамини

Јун

2

4.

Протеини, ензими

Август

2

5.

Хормони

Август

1

6.

Антибиотици

Август

1

7.

Алкалоиди

Август

1

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
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УКУПНО 10

АУТОМАТСКА КОНТРОЛА ПРОЦЕСА
ТРЕБА НАЋИ ПРОГРАМ

Подручје рада

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Предмет

Контрола квалитета сировина и производа – вежбе

Разред

четврти
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
/

Недељни

/

Фонд часова

Настава у
блоку
/

Укупно

64

Практична
настава
/

2

/

/

2
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64

Циљеви предмета

стицање знања о контроли квалитета сировина, полупроизвода, готових производа и амбалаже у фармацеутској
индустријској производњи и оспособљавање ученика да стечена знања примењују у пракси.
упознавање са поступцима контроле квалитета сировина, полупроизвода и готових производа у оквиру фармацеутске
технологије;
оспособљавање ученика да одређују поједине параметре приликом поступака контроле квалитета сировина,
полупроизвода и готових производа за наведену технологију;
развијање систематичности, прецизности, смисла за економичност и одговорност при обављању радних задатака у
индустријским погонима

Литература (препоручена
литература и која се
користи)
Корелација са другим
предметима

сировине у фармацеутској индустрији, технологија фармацеутских производа

395

УВОД У КОНТРОЛУ
КВАЛИТЕТА

КОНТРОЛА
КВАЛИТЕТА
СИРОВИНА

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Наставна тема/модул

4

16

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Стицање знања о
општим одредбама
контроле и о
садржају контроле.

Дефинише појам
контроле и разуме
садржај контроле

Разговор, усмено
излагање, вежбање и
понављење,
увежбавање

Разговор и усмено
испитивање,
посматрање и
вредновање залагања на
часу

Стицање знања о
узорковању сировина и
одређивању физичких
својстава биљних
дрога боја, мирис,
укус, растворљивост.
Идентификација
биљних дрога.
Испитивање степена
чистоће. Одређивање
алкалитета, ацидитета
хлорних јона и тешких
метала у води.
Одређивање
карактеристичних
константи, индекс
рефракције, тачка
топљења, тачка
очвршћавања, тачка
мржњења, релативна
густина, вискозност,
рН вредност,
киселински број,
сапонификациони број,
естарски број,

Зна како се врши
узорковање сировина.
Оспособљен да одређује
физичка својства биљних
дрога, као и
карактеристичне
константе.
Оспособњљен да
одређују карактеристичне
константе за сировине
биљног, животињског и
минералног порекла.
Дефинише појам
микробиолошке контроле
квалитета и зна како се
врши.
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Разговор, усмено
излагање, вежбање и
понављење,
увежбавање
Разговор, писмено и
усмено испитивање,
посматрање и
вредновање залагања на
часу

КОНТРОЛА
КВАЛИТЕТА
ПОЛУПРОИЗВОДА

КОНТРОЛА
КВАЛИТЕТА
ГОТОВИХ
ПРОИЗВОДА

ИСПИТИВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛА КОЈИ
СЕ КОРИСТИ ЗА
ИЗРАДУ
АМБАЛАЖЕ

8

30

6

пероксидни број,
несапонификоване
супстанце, јодни и
хидроксилни број.
Испитивање сировина
животињског порекла.
Микробиолашка
контрола сировина
Одређивање физичких
параметара: бистрина,
обојеност, густина,
Оспособљен да одређује
индекс рефракције, рН,
параметре квалитета
тачка топљења,
полупроизвода.
растворљивост у води
и соковима желуца и
ректума.
Испитивање водених и
неводених раствора.
Испитивање препарата
који се дозирају у
капима, ињекција и
инфузија. Испитивање
суспензија и емулзија.
Испитивање лековитих
масти и супозиторија.
Испитивање таблета и
капсула
Индетификација према
стандардима:изглед
бочице, алкалитет
стакла, порозност,
чистоћа,алуминијумске

Ученици су овладали
техникама за испитивање
раствора, препарата који
се дозирају у капима,
ињекција, инфузија,
суспензија, емулзија,
лековитих масти,
супозиторија, таблета и
капсула
Ученици оспособљени да
врше визуелну контролу
и да владају техникама
рада за ова испитивања.
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Разговор, усмено
излагање, вежбање и
понављење,
увежбавање

Разговор, писмено и
усмено испитивање,
посматрање и
вредновање залагања на
часу

Разговор, усмено
излагање, вежбање и
понављење,

Разговор, писмено и
усмено испитивање,
посматрање и
вредновање залагања на
часу

Разговор, усмено
излагање, вежбање и
понављење,

Разговор, писмено и
усмено испитивање,
посматрање и
вредновање залагања на
часу

тубе.
Стицање знања о
врстама материјала
који се користе и о
унутрашњој
заштити,као и о
натписима и тексту на
туби и кутији и
димензије.

увежбавање

НЕ ВИДИ СЕ ЦЕЛА ТАБЕЛА

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Облик непосредног образовноваспитног рада

Додатна настава

Предмет

Контрола квалитета сировина и производа

Разред

четврти

Редни
број

Наставна тема/модул

Време реализације

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА СИРОВИНА(10)
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА
ПОЛУПРОИЗВОДА(4)
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ГОТОВИХ

Септембар-новембар
Децембар
Јануар-мај
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ПРОИЗВОДА(14)
ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ
КОРИСТИ ЗА ИЗРАДУ АМБАЛАЖЕ(2)

Јун

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Облик непосредног образовноваспитног рада

Допунска настава

Предмет

Контрола квалитета сировина и производа

Разред

четврти

Редни
број

Наставна тема/модул

Време реализације

контрола квалитета сировина (10)

Септембар-новембар

контрола квалитета полупроизвода(4)

Децембар
399

контрола квалитета готових производа(13)
испитивање материјала који се користи за
израду амбалаже(3)

Јануар-мај
Јун

Подручје рада

Хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Облик непосредног образовноваспитног рада

Припремна настава

Предмет

Контрола квалитета сировина и производа

Разред

четврти

Редни
број

Наставна тема/модул

Време реализације

контрола квалитета сировина(2)

јун

контрола квалитета полупроизвода(2)

јун

400

контрола квалитета готових производа(2)

јун

испитивање материјала који се користи за
израду амбалаже(1)

Јун

Подручје рада

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Образовни профил

Техничар за индустријску фармацеутску технологију (четворогодишње
образовање)

Предмет

Организација пословања

Разред

Четврти разред
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
64

Недељни

2

Фонд часова

Настава у
блоку
/

Укупно

/

Практична
настава
/

/

/

/

2

64

Циљеви
предмета

401

Развијање
код
ученика
пословних
и
предузетни
чких знања,
вештина и
понашања,
пословног

и
предузетни
чког начина
мишљења,
свести о
сопственим
знањима и
способност
има,
развијање
одговорног
односа за
очување
пиродних
ресурса и
еколошке
равнотеже.
Литерату
ра
(препоруч
ена
литератур
а и која се
користи)
Корелаци
ја са
другим
предмети
ма
Теоријска настава

402

/

Технологиј
а
фармацеутс
ких
производа

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Наставна тема/модул

2
Увод
1.

8

2.

Предузетништво

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модула

Начин остваривања
принципа, циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Навести и објаснити
основне појмове
организације
пословања. Указати
на значај и развој
организације
пословања.

Ученици знају
основне појмове,
развој и значај
организације
пословања.

Монолошка, дијалошка
метода.

Усмена провера
знања.

Монолошка, дијалошка
метода,

Усмена провера
знања. Домаћи
задатак.

Монолошка, дијалошка
метода, метода показивања.

Усмена и писана
провера знања.
Домаћи задатак.

Монолошка, дијалошка
метода, метода показивања.

Усмена и писана
провера знања.

Стицање знања о
појму
предузетништва,
предузетничким
вештинама ,идејама
и психологији
пословања.

10

3.

4.

Стицање о
структури
пословног плана ,
билансу стања,
билансу успеха,
плану новчаних
токова, анализи
ризика и проблема.

Пословни план

Правни оквир
предузетништва

10

Сицање знања о
облицима

Ученици разумеју
појам
предузетништва.
Ученици знају
предузетничке
вештинама, идеје
и психологију
пословања
Ученици знају
структуру
пословног плана.
Ученици
разумеју биланс
стања, биланс
успеха, план
новчаних токова,
анализу ризика и
проблема
Ученици знају
облике
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привредних
делатности,
поступцима
оснивања и
престанка рада
радње и предузећа и
страним улагањима.
16

5.

Управљање
пословањем

6.

Управљање
заштитом животне
средине

18

привредних
делатности,
поступке
оснивања и
престанка рада
радње и
предузећа и
страна улагања.
Ученици знају
Стицање знања о
основе
основама
управљања знања,
управљања знања,
вештина и развоја
вештина и развоја
пословања.
пословања.
Ученици знају да
Објаснити начин
управљају
управљања
производним
производним
ресурсима,
ресурсима,
сировинама и
сировинама и
полупроизводима,
полупроизводима,
људским
људским ресурсима. ресурсима.
Објаснити значај
Ученици схватају
информационе
значај
технологије у
информационе
пословању.
технологије у
Објаснити како се
пословању.
израђује и
Ученици знају да
презентује пословни израде и
план.
презентују
пословни план.
Дефинисати циљ и Ученици знају
објаснити намену
циљ и намену
стандарда животне
стандарда
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Домаћи задатак.

Монолошка, дијалошка
метода, метода показивања.

Усмена провера
знања. Домаћи
задатак.

Монолошка, дијалошка
метода, метода показивања.

Усмена провера
знања. Домаћи
задатак.

средине. Објаснити
начин увођења и
спровођења
управљања
заштитом животне
средине.

животне средине.
Ученици разумеју
начин увођења и
спровођења
управљања
заштитом
животне средине

Подручје рада

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Образовни профил

Техничар за идустријску фармацеутску технологију
(четворогодишње образовање)

Облик непосредног образовноваспитног рада

Допунска настава

Предмет

Организација пословања

Разред

Четврти разред

Редни
број
1.

Наставна тема/модул

Време реализације

Увод

Октобар

2.

Предузетништво

Новембар

3.

Пословни план

Децембар, јануар
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4.

Правни оквир предузетништва

Фебруар, март

5.

Управљање пословањем

Март

6.

Управљање заштитом животне средине

Април, мај

НАПОМЕНА: Допунска настава биће организована према истим наставним темама, седмично једанпут (према распореду), према
индивидуалним потребама идентификованих ученика за допунску наставу и свих осталих ученика којима је допунски рад потребан.
Укупан фонд часова за реализацију допунске наставе је 30 часова.

Подручје рада

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Образовни профил

Техничар за идустријску фармацеутску технологију
(четворогодишње образовање)

Облик непосредног образовноваспитног рада

Додатна настава

Предмет

Организација пословања

Разред

Четврти разред

Редни
број
1.

Наставна тема/модул

Време реализације

Увод

Октобар

2.

Предузетништво

Новембар

3.

Пословни план

Децембар, јануар

4.

Правни оквир предузетништва

Фебруар, март
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5.
6.

Управљање пословањем
Управљање заштитом животне средине

Март,
Април, мај

НАПОМЕНА: Додатна настава биће организована према истим наставним темама, седмично једанпут (према распореду), уколико има
заинтересованих ученика.
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